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1. Φυσική και Βιολογικές Επιστήμες 

 

Ελένη Καλδούδη, Χρήστος Ελευθεριάδης 

 

 

C2952H4664O832N812S8Fe4 – αιμοσφαιρίνη. Κοντά στα 10 000 άτομα υδρογόνου, αζώτου, άνθρακα και 

οξυγόνου, προσεκτικά οργανωμένα γύρω από 4 μόνο άτομα σιδήρου. Πάνω από 280 εκατομμύρια 

μόρια αιμοσφαιρίνης σε ένα μόνο ερυθρό κύτταρο. Κάθε λεπτό της ώρας, 20 έως 30 τρισεκατομμύρια 

(20-30x1012) ερυθρά κύτταρα μετακινούν 1 λίτρο οξυγόνο μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό… Το 

φαινόμενο της ζωής! 

Ακόμα και στο πιο απλό κύτταρο ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών μορίων οργανώνονται σε 

περίπλοκες δομές και αλληλεπιδρούν για να δώσουν το φαινόμενο της ζωής. Τα μόρια της ζωής 

μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρά μόρια, όπως το νερό (που αποτελεί το 75-80% του βάρους του 

ανθρώπινου οργανισμού) και μακρομόρια, όπως DNA, RNA, πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες κι άλλα 

βιομόρια.  

Οι βιολογικές επιστήμες είναι αυτές που ασχολούνται με τη μελέτη της έμβιας ύλης και του ανθρώπινου 

οργανισμού. Μετά από μια αρχική περιπλάνηση στον εντοπισμό και την κατάταξη των ειδών και τη  

μακροσκοπική μορφολογική περιγραφή των ειδών, η επιστήμη της Βιολογίας έστρεψε το ενδιαφέρον 

της στην εσωτερική δομή των έμβιων οργανισμών και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

Αμέσως έγινε φανερό ότι πολλά από τα προβλήματα της Βιολογίας είναι σε μεγάλο βαθμό φυσικά 

προβλήματα, π.χ. η κυκλοφορία του αίματος, η λειτουργία των βαλβίδων, η πίεση, η ανταλλαγή αερίων, 

η μετάδοση νευρικού σήματος, η λειτουργία της όρασης, της ακοής, κλπ. Ωστόσο, για τα θεμελιώδη 

προβλήματα της Βιολογίας πρέπει να δούμε βαθύτερα. Κοινό σε όλα τα έμβια όντα ίσως δεν είναι το 

νεύρο ή το μάτι, είναι όμως το κύτταρο, μέσα στο οποίο κρύβεται μια περίπλοκη χημική μηχανή, που 

η βιοχημεία προσπαθεί να μελετήσει και να εξιχνιάσει. Μεγάλο μέρος των προβλημάτων της βιολογίας 

σε αυτό το επίπεδο των μακρομορίων έχει να κάνει με την ιδιαίτερη μορφολογία τους και τις 

αλληλεπιδράσεις τους.  

Παράλληλα, η επιστήμη της Ιατρικής εμβαθύνει σε πρακτικές για τη διατήρηση και αποκατάσταση της 

υγείας μέσω πρόληψης και θεραπείας της ασθένειας. Για να το πετύχει, χρειάζεται μια καλή γνώση της 

εσωτερικής δομής και λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, και συγκεκριμένα των επιμέρους 

συστημάτων και οργάνων, των ιστών, ακόμα και των κυττάρων. Χρειάζεται επίσης τους τρόπους και 

τις μεθόδους για να μελετά τη φυσιολογική λειτουργία τους και να αναγνωρίζει εγκαίρως, με ακρίβεια 

και σωστά την παθολογία και την αιτία της. Χρειάζεται ακόμα και τα εργαλεία για να επέμβει και να 

αποκαταστήσει τη φυσιολογική λειτουργία.   

Η θεωρητική βάση για την κατανόηση αυτών των προβλημάτων είναι η θεμελιώδης παραδοχή πως όλα 

αποτελούνται από άτομα, και πως όλα τελικά αναλύονται με βάση τις μικροσκοπικές δονήσεις και 

κινήσεις ατόμων. Η βιολογική ύλη είναι ύλη, και οι βασικοί νόμοι για την οργάνωση της ύλης έρχονται 

από τη φυσική. Η θεμελιώδης δομή της έμβιας ύλης, το κύτταρο, αποτελείται από κατά προσέγγιση 

από΄5x106 έως 2x109 διαφορετικά μόρια, με διαστάσεις από ~1nm (π.χ. 0.3 nm για το μόριο του νερού) 

μέχρι και αρκετά nm (π.χ. ~5nm διάμετρος για πρωτεΐνες όπως η αιμοσφαιρίνη, αλλά μέχρι και ~50 

nm μήκος για πιο επιμήκεις όπως το ινωδογόνο). Το κάθε μόριο προκύπτει ως συνδυασμός 92 

διαθέσιμων διαφορετικών στοιχείων. Για να κατανοήσουμε τη θεμελιώδη δομή της ύλης εφαλτήριο 

είναι η ατομική θεωρία και η ακόμα πιο στοιχειώδης οργάνωση του κόσμου με βάση στοιχειώδη 

σωματίδια και αλληλεπιδράσεις. Οι ιδιότητες και οι αλληλεπιδράσεις των χημικών στοιχείων και των 

μορίων (δομική βιολογία) απαιτούν κατανόηση της κβαντικής συμπεριφοράς. Τέλος η στατιστική 

ανάλυση πολύπλοκων μακροσκοπικών συστημάτων τροφοδοτεί τη μελέτη στατιστικών φαινόμενων 

(συστημική βιολογία).  

Σε πρώτο επίπεδο, οι βιολογικές επιστήμες καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα για 

τις ιδιότητες, τη μορφή και τη λειτουργία μορίων, κυτταρικών δομών και κυττάρων. Σε ένα επόμενο 
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επίπεδο, ερωτήματα για την εσωτερική μορφολογία, την εν ζωή λειτουργία συστημάτων ενός 

οργανισμού σε φυσιολογική κατάσταση, υπό επίδραση ουσιών, σε παθολογία, κατά την αντίδραση σε 

θεραπεία. επόμενο επίπεδο. Εδώ η Φυσική δανείζει μια σειρά από φαινόμενα που δίνουν τη βάση για 

τεχνικές μελέτης και ανάλυσης της έμβιας ύλης.  

Η Φυσική έχει ως στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του κόσμου. Κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι η μεθοδολογία (Σχήμα 1-1). Ξεκινά από την ανάγκη για τη γνώση και 

δημιουργεί επιμέρους θεωρίες με βάση εύλογα τεκμήρια και υποθέσεις. Ακολουθεί συστηματικός 

πειραματικός έλεγχος και επανάληψη της διαδικασίας, δημιουργώντας έτσι επιμέρους επιστημονικές 

αλήθειες, δηλαδή υποθέσεις που έχουν επιτυχώς ελεγχθεί με ικανό αριθμό ανεξάρτητων πειραμάτων 

ώστε να αποτελέσουν θεωρίες της φυσικής.  Αυτές με τη σειρά τους συνθέτουν μεγαλύτερες 

επιστημονικές θεωρίες, που στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναλύσουν νέα 

προβλήματα. Ο μαθητής συνήθως γνωρίζει κυρίως το δεύτερο μέρος, την αναλυτική διαδικασία. Όμως 

ο αυριανός ερευνητής θα πραγματοποιεί κυρίως το πρώτο, την έρευνα για τη συγκρότηση νέων 

θεωριών και τον διεξοδικό τους έλεγχο με κατάλληλα πειράματα. Στα πλαίσια αυτού του βιβλίου, αλλά 

και γενικότερα των περισσοτέρων μαθημάτων φυσικής, παρουσιάζεται κυρίως η αναλυτική κομψή 

πορεία από τις γενικές αλήθειες προς την περιγραφή του μερικού. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να 

ενισχύσουμε την επαφή και την εμπειρία με την συνθετική πειραματική διαδικασία για την παραγωγή 

νέας γνώσης. 

 

ανάγκη γνώσης
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επιστημονικής

‘αλήθειας’

 

Σχήμα 1-1. Η μεθοδολογία της Φυσικής: η συνθετική πορεία της δημιουργίας νέας γνώσης μέσα 

από διεξοδική παρατήρηση, θεωρητική προσέγγιση και συστηματικό πειραματικό έλεγχο και η 

εφαρμογή της για την επίλυση προβλημάτων και περιγραφή φαινομένων.  

 

Σε αυτή την πορεία, πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι ή απόλυτη αλήθεια μάλλον είναι ουτοπία, οι  

ανατροπές είναι συχνές και το πείραμα και η παρατήρηση αμείλικτα. O Einstein έλεγε ότι «κανένας 

αριθμός πειραμάτων δεν μπορεί να αποδείξει πως οι απόψεις μου είναι σωστές – ένα και μόνο πείραμα 

μπορεί να δείξει πως είναι λανθασμένες».  

Στον αιώνα που μόλις πέρασε είχαμε την τελευταία μεγάλη “επανάσταση” στη Φυσική, με την 

ανακάλυψη των φυσικών νόμων του μικρόκοσμου και των μεγάλων ταχυτήτων (σε αντιδιαστολή με 

τον μακροσκοπικό κόσμο της δικής μας κλίμακας, με τις μεγάλες σχετικά αποστάσεις και τις μικρές 

σχετικά ταχύτητες) την οποία θα δούμε αναλυτικότερα στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, κάτω από 

τον τίτλο κβαντική ή σύγχρονη φυσική. Επιπλέον, οι εξελίξεις που συμβαίνουν σήμερα στη Φυσική, 

μεταξύ άλλων, έχουν ως κέντρο τους τη φυσική πολύπλοκων συστημάτων, και την εκ βάθρων 
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αναθεώρηση της συμπεριφοράς τους. Ουσιαστικά αφορούν τη μελέτη της ίδιας της ζωής, των 

πολύπλοκων έμβιων συστημάτων, ένα χώρο που ως τώρα δεν είχε καταφέρει να αγγίξει η Φυσική.  

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Φυσική δεν είναι μια απλή συλλογή νόμων, ούτε ένας κατάλογος 

γεγονότων άσχετων μεταξύ τους. Οι φυσικές θεωρίες προσπαθούν να διαμορφώσουν μια εικόνα της 

πραγματικότητας η οποία στην πορεία του χρόνου ανατρέπεται και αλλάζει. Η πορεία της Φυσικής 

(αλλά και κάθε φυσικής επιστήμης) δεν είναι μια καθαρή γραμμή συνεχούς ανάπτυξης, ούτε και 

φτιάχνεται από ένα μικρό αριθμό μεγαλοφυών επιστημόνων που συνηθίζουμε να αναφέρουμε ως τους 

υπαίτιους της ανακάλυψης και επεξήγησης φαινομένων. Η Φυσική είναι μια δύσκολη όσο και όμορφη, 

συλλογική προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση της δομής και της λειτουργίας του 

κόσμου. 

Νομίζω ότι δεν είναι δυνατό να διδαχθεί κανείς Φυσική και να θέλει να καταλάβει λίγο από τη μαγεία 

της (όχι απλά τους τύπους και τους νόμους της), να προσδοκά να αφομοιώσει τον απαραίτητο εκείνο 

τρόπο σκέψης που θα τον κάνει να μπορέσει να καταλάβει τα διάφορα κομμάτια της Φυσικής και να 

τα χρησιμοποιήσει όπου χρειάζεται στη δική του αναζήτηση σε όποια άλλη επιστήμη, αν δε δει πρώτα 

την πορεία της εξέλιξης των ιδεών της Φυσικής στο χρόνο. Δηλαδή, αν δεν συνειδητοποιήσει πρώτα 

ότι οι ιδέες στη Φυσική όντως εξελίσσονται και μάλιστα συνεχώς, ότι δεν υπάρχει σταθερή και σίγουρη 

γνώση, αλλά η άποψή μας για τον κόσμο συνεχώς αλλάζει και πλουτίζει ώστε να προσεγγίζει 

περισσότερο προς την πραγματικότητα. Κι αν δεν συνειδητοποιήσει ότι αυτή η πορεία δεν είναι εύκολη 

και αυθόρμητη, αλλά συχνά χρειάζεται επαναστάσεις, απαιτεί την αποδοχή εννοιών τελείως ξένων με 

την κοσμοθεωρία και την ιδιοσυγκρασία της εκάστοτε κοινωνίας, και συχνά έρχεται σε σύγκρουση με 

κοινωνικές αντιλήψεις και ομάδες.  
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Φασματοσκοπία

Το φως 
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Κεφ. 7: Μακροσκοπική ύλη

Κεφ. 5: Το άτομο

Κεφ. 6: Το μόριο

Κεφ. 4: Ο πυρήνας

Η Ύλη 

Κεφ. 8: Χαρακτηριστικά, 

Παραγωγή, Αλληλεπίδραση

Το φως

Κεφ. 9: Το φως ως κύμα

Κεφ. 10: Το φως ως ακτίνα

Βασικές 

Έννοιες 

Φυσικής

Κεφ. 2:  Εξέλιξη Ιδεών στη          

Φυσική

Κεφ. 3: Στοιχειώδη Σωμάτια 

και Αλληλεπιδράσεις

 

Σχήμα 1-2. Οργάνωση του βιβλίου σε τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη αφορά βασικές έννοιες 

Φυσικής. Ακολουθούν δύο κύριες ενότητες με την παρουσίαση της οργάνωσης της ύλης και τη 

μελέτη φωτός. Τέλος παρουσιάζονται μερικές σημαντικές κατηγορίες μεθόδων μελέτης της έμβιας 

ύλης.  

 

Με μια τέτοια αναδρομή της εξέλιξης των εννοιών στη Φυσική ξεκινούμε στο Κεφάλαιο 2, που 

προσπαθεί σε λίγες σελίδες να συνοψίσει τις βασικές αρχές της Φυσικής όπως τις ξέρουμε σήμερα 

(Σχήμα 1-2). Το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει τη βασική οργάνωση του κόσμου με βάση τα στοιχειώδη 
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σωμάτια και τις τέσσερις βασικές αλληλεπιδράσεις. Μετά ακολουθεί μια σειρά από κεφάλαια που 

εξετάζουν τη δομή της ύλης, ξεκινώντας από τον πυρήνα (Κεφάλαιο 4), στο άτομο (Κεφάλαιο 5) και 

το μόριο (Κεφάλαιο 6), μέχρι τη μακροσκοπική ύλη ως πολύπλοκο σύστημα πολλών μορίων (Κεφάλαιο 

7). Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται σχετικά ενδιαφέροντα φαινόμενα, όπως η ραδιενέργεια, η 

ηλεκτρονιακή διαμόρφωση των ατόμων που καθορίζει και τη χημική τους συμπεριφορά, οι χημικοί 

δεσμοί, οι διαμοριακές δυνάμεις και οι καταστάσεις της ύλης. Μια παράλληλη, ενότητα εξετάζει τη 

φύση και τη συμπεριφορά του φωτός. Ξεκινούμε από τα χαρακτηριστικά του και τα φαινόμενα 

παραγωγής και αλληλεπίδρασης με την ύλη (Κεφάλαιο 8) – εδώ αναφέρουμε ενδιαφέροντα φαινόμενα 

όπως τη φωτοχημεία της όρασης και της φωτοσύνθεσης. Μετά εξετάζουμε το φως ως κύμα και 

συζητούμε φαινόμενα περίθλασης και τη συνέπειά τους για το διακριτικό όριο των οπτικών οργάνων 

(Κεφάλαιο 9). Τέλος, μελετούμε το φως ως μακροσκοπική γεωμετρική ακτίνα και βλέπουμε τη φυσική 

της οπτικής του οφθαλμού και του μικροσκοπίου (Κεφάλαιο 8). Στην τελευταία ενότητα, 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι φυσικές αρχές για τρεις σημαντικές κατηγορίες εφαρμογής φυσικών 

φαινομένων στη μελέτη της έμβιας ύλης: φασματοσκοπία για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό 

βιομορίων (Κεφάλαιο 11), απεικόνιση για τη μη επεμβατική εν ζωή μελέτη οργανισμών (Κεφάλαιο 12) 

και μια σειρά από μέθοδοι για τη μελέτη μορίων και μικροοργανισμών μέσα από την κίνησή τους 

(Κεφάλαιο 13).  

Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στη σχολική γνώση για τη Φυσική 

και την προχωρημένη γνώση που γνωρίζει κανείς στη βιοφυσική, τη φυσικοχημεία και την ιατρική 

φυσική.  
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2. Εξέλιξη ιδεών στη φυσική 

 

Ελένη Καλδούδη, Χρήστος Ελευθεριάδης 

 

 

Συνήθως στα σχολεία διδασκόμαστε τη Φυσική ως ένα τελειωμένο έργο, που έχει ολοκληρωθεί και 

σχεδόν τίποτα δεν του μένει να προστεθεί. Αυτή η εικόνα όμως είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Η 

Φυσική επιστήμη είναι μια διαρκής πορεία, διαμάχη και αγώνας για την εξέλιξη των γνώσεων, και μαζί 

μ’ αυτές την εξέλιξη των ιδεών. Μετά από 2.500 και πλέον χρόνια που υπάρχει ως ανησυχία και 

δραστηριότητα του ανθρώπου, η επιστήμη της κατανόησης της δομής και λειτουργίας του κόσμου είναι 

ακόμα σε έντονη εξέλιξη. Οι παρακάτω ενότητες συνοψίζουν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά 

βήματα στην εξέλιξη των ιδεών στη φυσική. Δεν πρόκειται για μια χρονική παράθεση ανακαλύψεων 

και επιστημονικών γεγονότων, αλλά για μια προσπάθεια σύνοψης των ιδεών και προσεγγίσεων που 

οδήγησε στη Φυσική επιστήμη όπως την ξέρουμε σήμερα. 

 

2.1. H αρχή 

Κατά τα προϊστορικά χρόνια (4.000.000 π.Χ. έως και 3.500 π.Χ.) μπορεί κανείς να μιλήσει για πληθώρα 

τεχνολογικών επιτευγμάτων, από την κατασκευή λίθινων εργαλείων και την εκμετάλλευση της φωτιάς, 

κεραμικά σκεύη, σχεδίες και τροχοφόρα οχήματα, δρεπάνι, λυχνάρι και διάφορα άλλα εργαλεία. 

Ωστόσο, η Φυσική επιστήμη (δηλαδή, οι οργανωμένες διαδικασίες για την κατανόηση της δομής και 

της λειτουργίας του κόσμου) πρέπει να περιμένει τα ιστορικά χρόνια, μετά το 3.500 π.Χ.  

Οι πρώτες ανησυχίες ξεκίνησαν από την ανάγκη επίλυσης πρακτικών προβλημάτων μέτρησης και 

υπολογισμών. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ ο ζυγός είχε εφευρεθεί γύρω στα 5.000 π.Χ. στην Αίγυπτο,  

το πρώτο γνωστό πρότυπο σύστημα μονάδων μέτρησης φυσικών μεγεθών αναπτύσσεται και 

επιβάλλεται μετά από βασιλική διαταγή στην αρχαία Βαβυλώνα γύρω στα 2.500 π.Χ. Η μικρότερη 

μονάδα βάρους είναι γύρω στα 50 mg ενώ η μικρότερη μονάδα μήκους είναι κάτι λιγότερο από 2 cm. 

Ο κύκλος χωρίστηκε σε 360 υποδιαιρέσεις (οι σημερινές μοίρες). Γενικά, οι διάφορες μονάδες είχαν 

πολλαπλάσια και υποδιαιρέσεις του 60, ο αγαπημένος αριθμός των αρχαίων Βαβυλωνίων. Μέχρι το 

2.000 π.Χ. είχε μετρηθεί επακριβώς η διάρκεια του έτους, και είχε κατασκευαστεί ημερολόγιο που δεν 

έχει σοβαρές αποκλίσεις από τις σήμερα γνωστές τιμές για τη διάρκεια του έτους. Ο χρόνος είχε 

υπολογιστεί ότι διαρκεί 360 μέρες, που χωρίζονταν σε 12 μήνες των 30 ημερών, ενώ κάθε μερικά 

χρόνια (περίπου 6) έμπαινε εμβόλιμος ένας ακόμα μήνας για να κρατείται το έτος σε συγχρονισμό με 

τα αστρονομικά δεδομένα.  

Η μελέτη του ουρανού ήταν αυτονόητα η πρώτη ανησυχία του προϊστορικού ανθρώπου προς την 

κατεύθυνση της κατανόησης του φυσικού κόσμου. Αρχαίοι ιερείς παρατηρούσαν τους ουρανούς και 

περιέγραφαν τις θέσεις και τις κινήσεις των άστρων σε χάρτες και σε πινακίδια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έδειξαν για τα 7 ουράνια σώματα που φαίνονταν να κινούνται στον ουρανό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 

ακίνητα άστρα. Αυτοί οι “πλανήτες”, ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας και ο 

Κρόνος κινούνταν σε ένα ζωνάρι του ουρανού (σήμερα ξέρουμε ότι πρόκειται για μια ζώνη σε άνοιγμα 

23ο από τον Ισημερινό), τον Ζωδιακό κύκλο, τον οποίο είχαν χωρίσει σε 12 τμήματα που έπαιρναν το 

όνομά τους από τα αντίστοιχα ονόματα των πλησιέστερων συνδυασμών των απλανών αστέρων.  

Βασική πρωταρχική ερώτηση: πώς είναι το σύμπαν?  Η πρώτη απάντηση: ένα τεράστιο στρείδι, και 

στο κέντρο του πλέοντας σε βαθιά νερά η γη. Θεοί με τις βάρκες τους ήταν οι πλανήτες, άγρια 

γουρούνια (ή κάτι ανάλογο) έτρωγαν σιγά-σιγά τον θεό του φεγγαριού μέσα σε 15 νύχτες, και μετά ο 

θεός ξαναγεννιόταν. Πότε-πότε ένα …φίδι καταβρόχθιζε ήλιο και σελήνη, κι έτσι εξηγούνταν οι 

εκλείψεις. Με τις ακριβείς αστρονομικές παρατηρήσεις τους, αρχαίοι Βαβυλώνιοι και Αιγύπτιοι ήταν 

σε θέση να κάνουν διάφορες προβλέψεις για τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων και τις επιπτώσεις 

τους στο κλίμα και τα διάφορα φυσικά φαινόμενα. Ωστόσο, οι επαληθεύσιμες αυτές προβλέψεις 
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βασίζονταν σε μυθολογικές εξηγήσεις. Στα πρώτα της βήματα η Φυσική επιστήμη βαδίζει μαζί με την 

θρησκεία και τον μύθο. 

 

2.2. Οι Έλληνες φυσικοί φιλόσοφοι 

Με την παρακμή της Βαβυλωνίας και της Αιγύπτου, τη σκυτάλη ανέλαβε η αρχαία Ελλάδα. Στα 

Ομηρικά χρόνια έχουμε ακόμα το ίδιο συνονθύλευμα από μύθους, παρατηρήσεις και φαντασία. 

Ωστόσο, ο θαυμαστός 6ος π.Χ. αιώνας του Βούδα, του Κομφούκιου, του Λάο Τσε, των φιλοσόφων της 

Ιωνίας και του Πυθαγόρα αποτέλεσε μια αποφασιστική καμπή για το ανθρώπινο είδος, τη φιλοσοφία 

και την επιστήμη.   

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, και ειδικά οι φυσικοί φιλόσοφοι, ήταν οι πρώτοι που στράφηκαν στη 

φύση και έθεσαν θεμελιώδη ερωτήματα για την κατανόησή της. Βασίστηκαν κατά πολύ στην 

παρατήρηση, και για τα δεδομένα της εποχής τους διαχώρισαν την επιστήμη από τη μυθολογία, 

πρεσβεύοντας ότι η φύση λειτουργεί με βάση προκαθορισμένους κανόνες που δεν εξαρτώνται από την 

πρόσκαιρη και καθημερινή θέληση των θεών. Ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στην επιστημονική σκέψη 

αποτελεί η πρώτη εμφάνιση κριτικής σκέψης και επιστημονικού/φιλοσοφικού διαλόγου, καθώς και το 

γεγονός ότι για πρώτη φορά βλέπουμε μια διαρκή εναλλαγή και ανατροπή ιδεών και θεωριών.   

Ωστόσο, στη βάση η μέθοδός τους δεν ήταν πραγματικά επιστημονική. Τα διδάγματά τους βασίζονταν 

σε υποθέσεις που δε δοκίμασαν και δεν επαλήθευσαν. Γι’ αυτό και αναφέρονται σήμερα ως φιλόσοφοι, 

αν και με τον προσδιορισμό «φυσικοί», αλλά όχι ως φυσικοί επιστήμονες. Ωστόσο, πολλές από τις 

ιδέες και τις έννοιες που έφεραν για πρώτη φορά στην προσοχή του ανθρώπου είναι ακόμα και σήμερα 

ιδιαίτερα σημαντικές. Μετά από έναν μακρύ ύπνο αιώνων, σε αυτές τις ιδέες βασίστηκαν Άραβες και 

Ευρωπαίοι για να αρχίσουν τη δημιουργία αυτού που εμείς ξέρουμε σήμερα ως επιστήμη. Γι’ αυτόν 

κυρίως το λόγο, η αναφορά στις διδαχές τους και τις ιδέες που πρότειναν είναι απαραίτητη.  

Από τον 6ο μέχρι και τον 2ο π.Χ. αιώνα σε όλο τον γνωστό ελληνικό κόσμο (από τα Ιώνια παράλια 

στη Μικρασία και από τη Θράκη μέχρι τις αποικίες στη Μεγάλη Ελλάδα) εμφανίζονται φιλόσοφοι που 

συμβάλλουν σε αυτό το πρώτο δειλό γέννημα της φυσικής σκέψης. Χτίζουν ο ένας πάνω στις θεωρίες 

του άλλου, τις οποίες και ανατρέπουν εύκολα, δημιουργούνται ρεύματα και σχολές, και εμφανίζονται 

συχνά έντονες διαμάχες. Κέντρο της μελέτης ο κόσμος, αλλά κυρίως η φιλοσοφία του, όχι η φυσική. 

 

2.2.1. Ίωνες φυσικοί φιλόσοφοι 

Οι Ίωνες φιλόσοφοι, ξεκινώντας με τον Θαλή τον Μιλήσιο τον 6ο π.Χ. αιώνα στα μικρασιατικά 

παράλια που έσφυζαν από ακμή και πολιτισμό, έθεσαν τα πρώτα απλά και τολμηρά ερωτήματα για τη 

φύση και τον κόσμο. Ωστόσο, η κύρια συμβολή τους ήταν η κριτική τους στάση και το γεγονός ότι στις 

εξηγήσεις και τις απαντήσεις που προσπάθησαν να δώσουν στα ίδια τους τα ερωτήματα 

χρησιμοποίησαν λογική και παρατήρηση και ακολούθησαν μια μηχανιστική κοσμοθεωρία 

“αμυθολόγητη”, δηλαδή απαλλαγμένη από την θεϊκή παρουσία και μεσολάβηση. Η επιστήμη αρχίζει 

όταν η θεωρητική μέθοδος αντικαθίσταται από την παρατήρηση και η παραγωγή ιδεών και θεωριών 

αντικαθίσταται από την επαγωγή. Με αυτό το γνώμονα, μπορούμε να πούμε ότι οι Ίωνες  φιλόσοφοι 

είναι οι πρώτοι, πρώιμοι ωστόσο, φυσικοί. Βασίζουν πολλές από τις υποθέσεις τους σε παρατήρηση 

και εμπειρία από τον φυσικό κόσμο. Αλλά, και μεγάλα κομμάτια της θεώρησής τους είναι παραγωγή 

ιδεών καθαρά θεωρητικών χωρίς επαγωγική διαδικασία και χωρίς επαλήθευση από παρατήρηση.  

Πρώτος από την σχολή των Ιώνων φιλοσόφων είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος. Ακολουθεί ο Αναξίμανδρος, 

πιθανά μαθητής του, που προχωράει τις ιδέες του Θαλή με ριζοσπαστικό τρόπο. Τελευταίος σημαντικός 

ο Αναξιμένης, μαθητής με τη σειρά του Αναξίμανδρου, εργατικός και εκλεκτικός, ωστόσο λιγότερο 

παραγωγικός σε νέες ιδέες.  

Οι Ίωνες φυσικοί, αντιμετώπισαν κατ’ αρχήν την παλιά ανησυχία: πώς είναι το σύμπαν; Ο Θαλής (624-

547 π.Χ.) έκανε το πρώτο βήμα θεωρώντας ότι η γη πλέει πάνω στο νερό, απελευθερώνοντάς την από 

τη σταθερότητα και την ασφάλεια του κλειστού κοσμικού στρειδιού. Εξήγησε έτσι τον σεισμό ως μια 
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κίνηση του νερού (κατά την αναλογία της κίνησης του πλοίου από τα κύματα) – εξήγηση που δεν απέχει 

και πολύ από το σημερινό μοντέλο για την κίνηση των ηπειρωτικών πλακών πάνω στο μάγμα.  

Το μεγάλο βήμα (ίσως από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της φυσικής, όπως ισχυρίζεται ο σύγχρονος 

φιλόσοφος Karl Popper) ήταν αυτό του Αναξίμανδρου, μαθητή του Θαλή. Ο Αναξίμανδρος, (611-547 

π.Χ.) ήταν και ο πρώτος φυσικός φιλόσοφος που ξέρουμε ότι άφησε γραπτό έργο. Ο Αναξίμανδρος 

τοποθέτησε τη γη (με τη μορφή ενός κυλίνδρου-κολώνας) στο κενό, σε ίσες αποστάσεις από όλα τα 

πράματα. Έφτασε σε αυτήν την θεωρία όχι από παρατήρηση, αλλά δουλεύοντας και αναιρώντας την 

θεωρία του Θαλή, κυρίως με βάση το σκεπτικό ότι αν υποθέσουμε ότι το νερό είναι η βάση για να 

σταθεροποιηθεί η γη, τότε πρέπει να βρούμε ένα στήριγμα για τον ωκεανό, και ένα στήριγμα για το 

στήριγμα, κ.ο.κ. Έτσι, με την ίση απόσταση από τα άλλα πράματα δίνει μια σταθερότητα στη γη και 

καταρρίπτει την έννοια του «πάνω» και του «κάτω», της κατεύθυνσης στον κόσμο. Αυτό δεν είναι μόνο 

αντίθετο προς κάθε εμπειρία αλλά και απίστευτα δύσκολο να συλληφθεί. Επίσης, μίλησε για πλήρεις 

τροχιές των ουράνιων σωμάτων γύρω από τη γη (τα οποία ωστόσο θεωρούσε πύρινους κυλίνδρους 

γύρω από τη γη με τρύπες οι οποίες άφηναν τη φωτιά να φαίνεται, και γινόταν έτσι τα γνωστά ουράνια 

σώματα), σε αντίθεση με τους ως τότε μύθους για πόρτες στην ανατολή και τη δύση, απ’ όπου 

μπαινόβγαιναν άστρα-θεοί. Τι τον εμπόδισε να υποθέσει ότι η γη ήταν σφαίρα; Προφανώς η εμπειρία-

παρατήρηση ότι η επιφάνεια της γης είναι επίπεδη, κάτι που αντικατόπτρισε στη θεωρία του στις δύο 

επίπεδες επιφάνειες του κυλίνδρου.  

Ένα ακόμα βασικό βήμα που έκαναν οι Ίωνες φιλόσοφοι ήταν να θέσουν το θεμελιώδες ερώτημα για 

την μικροσκοπική δομή του κόσμου. Από τι είναι φτιαγμένος; Οι απαντήσεις πολλές και όλες 

υποθετικές. Ο Θαλής πρότεινε το νερό, ο Αναξίμανδρος (πιο ριζοσπαστικός) το άπειρο, το οποίο ο 

Αναξιμένης μετέτρεψε σε αέρα. Κάθε αρχαίος που διδάσκονταν τόσα όσα να του επιτρέπουν να θεωρεί 

τον εαυτό του «φιλόσοφο» έμελλε να προτείνει και μια ακόμα αυθαίρετη απάντηση για το θεμελιώδες 

αυτό ερώτημα. Οι επιμέρους απαντήσεις ίσως δεν ήταν σημαντικές – σημαντική όμως είναι η 

αναζήτηση και η θέση του ερωτήματος, καθώς και η φυσιολογική ανατροπή και εναλλαγή θεωριών.  

Το αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι Έλληνες φυσικοί φιλόσοφοι έκαναν μια πνευματική επανάσταση 

θεμελιώνοντας μια ορθολογική ερμηνεία του κόσμου. Η παρουσία και το έργο τους είναι άρρηκτα 

δεμένα με τις δημοκρατικές ιδέες, και μια γενικότερη ευημερία του Ελληνικού πληθυσμού στις δύο 

πλευρές του Αιγαίου. Ακολουθώντας τους, οι Σοφιστές (λόγιοι από τις αποικίες, με γνωστούς 

εκπροσώπους τους Πρωταγόρα, Ιππία, Πρόδικο και Γοργία) ξεγυμνώνουν από τον μύθο τους 

κοινωνικούς θεσμούς, την ίδια την ανθρώπινη διανόηση και τα δημιουργήματά της, θρησκεία, δίκαιο, 

νόμους, γλώσσα, έθιμα. Πραγματική υπόσταση έχουν μόνο όσα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, και ό,τι 

δεν αντιλαμβάνεται δεν υπάρχει. Ο κόσμος από θεοκρατικός γίνεται ανθρωποκεντρικός. 

 

2.2.2. Οι πρώτες διαμάχες στη φυσική (φιλοσοφία) 

Ο 5ος π.Χ. αιώνας, με τους απογόνους των πρώτων φυσικών και τους ιδεαλιστές από την άλλη, είδε μια 

καταπληκτική διαμάχη ιδεών, που μπορεί να φαίνεται ασήμαντη σε πρώτη ματιά, αλλά αποτελεί την 

πηγή για την εξέλιξη σημαντικών και θεμελιωδών ιδεών στη Φυσική.  

Ο Ηράκλειτος από την Έφεσο (από τον κόσμο των Ιώνων φυσικών) κατέληξε στη δική του 

κοσμοθεωρία ότι όλα είναι ρευστά (μάλιστα αυτή ήταν και η απάντησή του στο ερώτημα για το 

φτιάξιμο της ύλης), όλα είναι σε αέναη κίνηση, ακόμα κι όταν παρατηρούμε φαινομενική ακινησία. 

Από την άλλη ο Παρμενίδης, Έλληνας της Ιταλίας (Ελεάτης ιδεαλιστής), καταλήγει στο αντίθετο, 

δηλαδή ότι τίποτα δεν αλλάζει στη φύση, ακόμα κι όταν βλέπουμε μια φαινομενική αλλαγή.  

Η διαμάχη ανάμεσα στο αν η φύση είναι σε διαρκή κίνηση ή αν όλα είναι σταθερά και διατηρήσιμα 

ίσως δεν φαίνεται ιδιαίτερα ώριμη και παραγωγική. Ωστόσο, ψάχνοντας και αναλύοντας το τι αλλάζει 

και κινείται στη φύση και το τι παραμένει σταθερό φτάνουμε σήμερα στη διαπίστωση για τη 

μικροσκοπική δομή του κόσμου με την αέναη κίνησής της (όπως θα δούμε στην κβαντική φυσική και 

στην εξέταση της πυρηνικής και ατομικής κλίμακας) ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουμε τους υπερνόμους 

διατήρησης στη φύση, τη διατήρηση μάζας-ενέργειας, φορτίου, ορμής αλλά και άλλων μεγεθών και 

ιδιοτήτων που προκύπτουν με την πρόοδο της σύγχρονης φυσικής. 
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2.2.3. Οι Πυθαγόρειοι 

Παράλληλα και λίγο αργότερα από τους Ίωνες φυσικούς και τους υπόλοιπους φιλοσόφους που εκείνοι 

επηρέασαν, εμφανίζονται οι Πυθαγόρειοι, μια ιδιαίτερα σημαντική σχολή για την εξέλιξη της 

επιστημονικής ιδέας. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε το 570 π.Χ. στη Σάμο, απέναντι από τη Μίλητο, και 

ήταν προφανώς σύγχρονος των Ιώνων φιλοσόφων και συγκεκριμένα του Αναξιμένη. Μάλιστα λέγεται 

ότι ο Πυθαγόρας επισκέφτηκε τον γηραιό Θαλή στην Μίλητο και υπήρξε μαθητής του καθώς και του 

Αναξίμανδρου. Το 537 π.Χ. ταξιδεύει στην Αίγυπτο όπου συζητάει εκτενώς με ιερείς. Κοντά στα 40 

του, και όταν η τυραννία του Πολυκράτη έγινε πιο πιεστική, ο Πυθαγόρας μετοίκησε στον Κρότωνα 

της Νότιας Ιταλίας. Εκεί ιδρύει την Πυθαγόρεια σχολή του, περισσότερο φιλοσοφική και με έντονα 

μυστικιστικά και θρησκευτικά στοιχεία (π.χ. θεωρίες για μετά θάνατο ζωή, θρησκευτική επιλογή 

τροφών, αυστηροί κανόνες, μυστικότητα, κ.α.), όπου μπορούσαν να πάρουν μέρος εξίσου άνδρες και 

γυναίκες.  

Κύριο αντικείμενο της μελέτης τους οι αριθμοί, η αρμονία και η μουσική. O Πυθαγόρας και η σχολή 

του είναι γνωστοί για το περίφημο ομώνυμο θεώρημα (το θεώρημα ήταν γνωστό από το 1.000 π.Χ. στη 

Βαβυλωνία, αλλά οι πυθαγόρειοι πιθανόν να ήταν οι πρώτοι που το απέδειξαν). Μελέτησαν τους 

αριθμούς (με την αφηρημένη έννοια) και τις διάφορες ιδιότητές τους. Και ήταν οι πρώτοι που 

ασχολήθηκαν με την επιστήμη της μουσικής, τη σχέση της συχνότητας των μουσικών τόνων και τη 

φυσική αρχή της δημιουργίας τους από πάλλουσες χορδές. Οι πυθαγόρειοι, παρόλη την στροφή τους 

προς τον μυστικισμό, πρόσφεραν στη φυσική επιστήμη την έντονη ανάπτυξη μαθηματικών και 

γεωμετρικών εργαλείων, καθώς και τη θεωρία τους για την αρμονία στη φύση, όπου όλα είναι 

συμμετρικά και εμφανίζονται σε ζεύγη. Φιλοσοφικά, θεωρούσαν ότι ο κόσμος αποτελείται από σχήμα 

(και όχι ύλη). Η σχολή αναπτύχθηκε και μετά το 500 π.Χ. πήρε γρήγορα πολιτικό χαρακτήρα και 

χωρίστηκε σε υποομάδες. Το 460 π.Χ. διαλύθηκε βίαια και οι επιζήσαντες σκόρπισαν σε διάφορα μέρη. 

Ο Φιλόλαος (5ος π.Χ.) από τον Κρότωνα, μαθητής του Πυθαγόρα, είναι ο πρώτος φιλόσοφος που 

παραχώρησε στη γη μας κίνηση. Δεν σκέφτηκε να τη βάλει να κινείται γύρω από τον εαυτό της, αλλά 

να κλείνει ένα κύκλο τη μέρα γύρω από κάποιο φανταστικό σημείο στον χώρο, με τον υπόλοιπο κόσμο 

να παραμένει ακίνητος (κάτι σα το δρομέα που τρέχει στο στάδιο και βλέπει τις κερκίδες να κινούνται 

ανάποδα). Ανάλογα και γύρω από το ίδιο φανταστικό σημείο περιφέρονται ομοκεντρικά οι πλανήτες. 

Αυτή την ιδέα συνέχισε και ο Ηρακλείδης ο Ποντικός, που ήταν μαθητής του Πλάτωνα και ίσως και 

του Αριστοτέλη, και χρονικά μεταγενέστερος. Ωστόσο, τον αναφέρουμε εδώ και πριν μιλήσουμε γι’ 

αυτούς, γιατί μ’ αυτόν συνεχίζεται (και σχεδόν τελειώνει) η πυθαγόρεια κοσμοθεωρία. Κατ’ αρχήν ο 

Ηρακλείδης δέχτηκε ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της. Προσπαθώντας να εξηγήσει την κίνηση 

των πλανητών στον ουρανό, κατέληξε ότι οι εσωτερικοί πλανήτες Ερμής και Αφροδίτη είναι 

συνδεδεμένοι με τον ήλιο και γυρίζουν γύρω από αυτόν, και μαζί με αυτόν γύρω από την Γη. Το 

σύστημα του Ηρακλείδη έγινε αργότερα γνωστό με το (παραπλανητικό) όνομα «Αιγυπτιακό» και 

υπήρξε για μεγάλο διάστημα ιδιαίτερα δημοφιλές. Είναι η μεταβατική εννοιολογική κατάσταση 

ανάμεσα στο γεωκεντρικό και το ηλιοκεντρικό σύστημα.   

Ο Αρίσταρχος είναι ο τελευταίος από τους Πυθαγόρειους και (μάλλον συμβολικά) η γέννησή του 

τοποθετείται την χρονιά του θανάτου του Ηρακλείδη. Γεννήθηκε κι αυτός στη Σάμο και από το μόνο 

έργο του που σώζεται διαφαίνεται η πρωτότυπη σκέψη του και η λεπτομερειακή παρατηρητικότητά 

του. Μέχρι και τον Μεσαίωνα χρησιμοποιούσαν την περίφημη μέθοδο που είχε ανακαλύψει για τη 

μέτρηση της απόστασης Γης και Ήλιου. Ωστόσο, το κορυφαίο επίτευγμα της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας 

και του Αρίσταρχου είναι το ηλιοκεντρικό σύστημα, δηλαδή η υπόθεση ότι όλοι οι πλανήτες μαζί και 

η γη κινούνται γύρω από τον ήλιο. Η διατριβή αυτή δε σώζεται, αλλά επιβεβαιώνεται από πολλές 

έγκυρες μαρτυρίες  (όπως του Αρχιμήδη και του Πλούταρχου).  

Παρόλο που ο Αρίσταρχος θεωρούνταν στην εποχή του και για αιώνες αργότερα μεγάλος αστρονόμος, 

κατά ένα περίεργο τρόπο το ηλιοκεντρικό του σύστημα δεν βρήκε αποδοχή ούτε οπαδούς. Και 

ξεχάστηκε, δίνοντας τη θέση σε ένα τερατώδες αστρονομικό σύστημα που επιβίωσε για δεκαπέντε 

ολόκληρους αιώνες. Ίσως είναι κατανοητό ότι η ατομική θεωρία θάφτηκε μέχρι και τον προηγούμενο 

αιώνα, μια και ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος είχαν μόνο μια φιλοσοφική υπόθεση και καμιά έστω και 

ένδειξη να την υποστηρίζει. Ωστόσο, το σύστημα του Αρίσταρχου απαντούσε με καλή προσέγγιση τις 

παρατηρήσεις της κίνησης των ουράνιων σωμάτων. Και είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το πώς 
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αγνοήθηκε για τόσους αιώνες, αλλά μόνο με τα μάτια της δικής μας εποχής. Για την εποχή του 

Αρίσταρχου, ήταν αδιανόητη η κίνηση της Γης, αφού αντιμετώπιζε ερωτήματα όπως «γιατί δεν φυσάει 

ο αέρας κατά την αντίθετη κατεύθυνση» και «γιατί δε φεύγει η Γη κάτω από τα πόδια μας, γιατί τα 

πουλιά αιωρούνται και δε φαίνεται να φεύγουν προς τη διεύθυνση την αντίθετη της περιστροφής». Ό,τι 

μας φαίνεται σήμερα αυτονόητο, ήταν τότε αδιανόητο. 

Πρέπει να πούμε και ότι το σύστημα του Πτολεμαίου, εξαιρετικά περίπλοκο, με κύκλους, επίκυκλους 

και άλλα σημεία, κατάφερνε να προβλέπει τις θέσεις των πλανητών με καλύτερη ακρίβεια από όσο η 

ηλιοκεντρική προσέγγιση του Αρίσταρχου. Ήταν και αυτός ένας λόγος που το σύστημα του 

Πτολεμαίου άντεξε μέχρι την εποχή του Γαλιλαίου. Χρειάστηκαν δηλαδή μερικές γενιές μετά το 

θάνατο του Κοπέρνικου, που ουσιαστικά επανέφερε το ξεχασμένο ηλιοκεντρικό σύστημα του 

Αρίσταρχου, για να δεχθεί ο κόσμος ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου. 

 

2.2.4. Οι ατομιστές 

Για τη ζωή, την καταγωγή και το έργο του Λεύκιππου υπάρχουν διάφορα αναπάντητα ερωτήματα και 

αμφισβητήσεις, μάλιστα μερικοί τον ταυτίζουν και με τον Δημόκριτο. Μια από τις κυριαρχούσες 

απόψεις είναι ότι καταγόταν από τη Μίλητο και ήταν ο πρώτος που συνέλαβε τους άξονες της ατομικής 

θεωρίας, τους οποίους επεξεργάστηκε αργότερα ο μαθητής του Δημόκριτος από τα Άβδηρα της 

Θράκης.  

Η ατομική θεωρία ήθελε τον κόσμο να είναι φτιαγμένος από τα άτομα, τα θεμελιώδη σωματίδια, και 

το κενό ανάμεσά τους. Τα άτομα ήταν άφθαρτα, αναλλοίωτα και αδιαίρετα. Υπήρχαν διάφορα είδη 

ατόμων, και οι μεταξύ τους συνδυασμοί έδιναν τις διάφορες μορφές ύλης. Παρόλο που προσεγγίζει 

καταπληκτικά την σημερινή εικόνα που έχουμε για τον μικρόκοσμο, η ατομική θεωρία των αρχαίων 

ατομιστών απορρίφθηκε γρήγορα από τον Αριστοτέλη και άλλους. Δεν είναι περίεργο, αν σκεφτεί 

κανείς την έλλειψη οποιασδήποτε πειραματικής απόδειξης ή έστω και ένδειξης. Ωστόσο δεν ξεχάστηκε 

παντελώς. Ο Τίτος Λουκρήτιος Κάρος (~94-50 π.Χ.) γύρω στο 60 π.Χ. εκθέτει την ατομική θεωρία των 

Ελλήνων φυσικών στο επικό του ποίημα «Περί Φύσεως Πραγμάτων» (γραμμένο στα Λατινικά και με 

τον τίτλο «De rerum natura»). Η ιδέα ότι η ύλη αποτελείται από αδιαίρετα και άφθαρτα απειροελάχιστα 

σωματίδια αποτελεί την κύρια υλιστική θεωρία, με βασικό δόγμα ότι η ύλη δεν μπορεί να καταστραφεί 

ή να δημιουργηθεί. Μόνο το 1905 ο Einstein σε μια υποσημείωση της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας 

αναφέρει ότι η ύλη μπορεί να καταστραφεί. Σήμερα ξέρουμε ότι πράγματι ‘καταστροφή της ύλης είναι 

δυνατή, με ταυτόχρονη εμφάνιση της αντίστοιχης ενέργειας και μάλιστα παρόμοια φαινόμενα 

(εξαΰλωση ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου με ταυτόχρονη εμφάνιση δύο φωτονίων) αποτελεί τη βάση για 

μια ιδιαίτερα σημαντική διαγνωστική μέθοδο λειτουργικής και μοριακής απεικόνισης (PET: positron 

emission tomography, στα ελληνικά: τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου). 

 

2.2.5. Η παρακμή της φυσικής φιλοσοφίας  

Μετά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, οι φυσικές επιστήμες αρχίζουν να χάνουν την αίγλη τους και 

να πέφτουν σε παρακμή. Ο Σωκράτης, ο πρώτος φιλόσοφος των Αθηναίων, και η σχολή του έστρεψαν 

τα ερωτήματα των φιλοσόφων (και επιστημόνων της εποχής) από κοσμολογικά σε ανθρωπολογικά και 

ηθικά. Σε στενή εξάρτηση από την σχέση του με την αριστοκρατία είναι η καταφρόνια του για τη 

φυσική επιστήμη. Ο Σωκράτης θεωρούσε ότι αντί να τρέξει και να εξετάσει τα ουράνια, τις βροντές 

και τις αστραπές και το τι κρύβεται πίσω από αυτά, σωστότερο ήταν να καταλάβει τι είναι ο ίδιος.  

Στον Πλάτωνα, μαθητή του Σωκράτη, κορυφώνεται η ιδεαλιστική φιλοσοφία. Ενώ όμως διάφορες 

μικροσχολές ιδεαλιστών φιλοσόφων μένουν προσκολλημένοι στα στενά πλαίσια της σωκρατικής 

ηθικής, ο Πλάτωνας και ο μαθητής του Αριστοτέλης, ξαναγύρισαν στα παλιά ερωτήματα των 

προσωκρατικών φιλοσόφων, διατηρώντας όμως την καινούρια διανοητική ιδιοσυγκρασία. Ο 

Πλάτωνας, ιδρυτής της Ακαδημίας, του πρώτου πανεπιστημίου, ήταν λάτρης της γεωμετρίας και των 

μαθηματικών. Ωστόσο, διαχώρισε τον ορατό κόσμο ως το είδωλο ενός αληθινού κόσμου ιδεών, τον 

οποίο και θεωρούσε σημαντικό και άξιο προσοχής. Ο κόσμος του της αιώνιας και αμετάβλητης 
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τελειότητας, έδειχνε τον φόβο για την αλλαγή και την εξέλιξη, στοιχεία που θα πλανώνται στην 

ανθρώπινη σκέψη για πολλούς αιώνες μετέπειτα.   

Ο Αριστοτέλης, μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχει μια κάπως 

διαφορετική στάση από τον Πλάτωνα. Έδωσε μεγάλη σημασία στον φυσικό κόσμο και στην 

παρατήρησή του (ήταν μάλιστα μεγάλος βιολόγος) ξεχώρισε και κατέταξε σε κατηγορίες τόσο τα 

φυσικά αντικείμενα (άψυχα υλικά και έμβια όντα) όσο και τους τομείς της γνώσης, και μπορούμε να 

πούμε ότι θα ήθελε να τακτοποιήσει τα πάντα μέσα στον ανθρώπινο νου. Εισάγει και θεμελιώνει την 

λογική ως μέθοδο και επιστήμη. Ιδιαίτερα σχολαστικός, περιγράφει με λεπτομέρεια πάνω από 500 είδη 

έμβιων όντων χρησιμοποιώντας ανατομή. Ωστόσο, η συμβολή του στη φυσική είναι κάπως ατυχής. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνει στην κίνηση και διατυπώνει τους νόμους του που θέλουν την ταχύτητα πτώσης 

σωμάτων να είναι ανάλογη του βάρους και αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας του υλικού μέσα στο 

οποίο κινείται το σώμα. Σε πρώτη προσέγγιση δεν μοιάζουν και τόσο λάθος αυτά που λέει. Ένα κομμάτι 

υφάσματος πέφτει πολύ πιο αργά από μια βαριά πέτρα, και η ίδια πέτρα στο νερό πέφτει πιο αργά από 

ότι στον αέρα που είναι λιγότερο πυκνός. Ωστόσο, δεν προσπάθησε ποτέ να ελέγξει τις θεωρίες του – 

δεν θα ήταν δύσκολο να δει ότι μια πέτρα δεν πέφτει με διπλάσια ταχύτητα από μια άλλη που έχει το 

μισό βάρος. Επίσης, για τη «βίαιη» κίνηση, θεωρούσε ότι η ταχύτητα είναι ανάλογη της δύναμης, και 

όταν η δύναμη δεν ασκείται, το σώμα δεν κινείται. Κάτι που είναι λογικό να υποθέσει κάποιος αν 

παρατηρεί έναν άνθρωπο να σπρώχνει πάνω στο χώμα ένα μεγάλο φορτίο, αλλά σίγουρα δεν μπορεί 

να δεχτεί βλέποντας τη συνεχιζόμενη κίνηση ενός έλκηθρου πάνω στο χιόνι μετά από ένα στιγμιαίο 

σπρώξιμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος που σκέφτηκε «ποσοτικά» για την κίνηση, δεν μπήκε 

στον κόπο να κάνει και αντίστοιχες ποσοτικές μετρήσεις.  

Είναι γεγονός ότι ο Αριστοτέλης ανάπτυξε πρώτος μια νέα προσέγγιση για τη μελέτη των φυσικών 

φαινομένων: την ανάλυση του προβλήματος με αναλυτική και συστηματική προσέγγιση που βασίζεται 

σε παρατήρηση για την εξαγωγή τελικού συμπεράσματος. Η λογική του μέθοδος έδωσε το πλαίσιο για 

την οργάνωση της γνώσης και την εξαγωγή νέων συμπερασμάτων. Δημιούργησε ένα ολόκληρο 

επιστημονικό οικοδόμημα, ανάλογο με μια σημερινή πανεπιστημιακή σχολή θετικών επιστημών. 

Ωστόσο, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάποια κομμάτια της δουλειάς δεν ήταν και τόσο καλής 

ποιότητας – προφανώς είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ζώντες οργανισμούς παρά για τις πέτρες 

που πέφτουν.  

Ο Αριστοτέλης επηρέασε βαθιά την επιστημονική και φιλοσοφική σκέψη για πολλούς αιώνες. Οι λόγοι, 

πολλοί και ίσως όχι όλοι γνωστοί και κατανοητοί. Δύο σημαντικές επισημάνσεις είναι οι παρακάτω: 

 Τα έργα του ήταν πολυπληθή και διασώθηκαν. Σε αντίθεση με τα έργα των παλαιότερων, που 

τα περισσότερα δεν σώζονται αυτόνομα, αλλά μόνο μέσα από διηγήσεις και έργα 

μεταγενέστερων.   

 Μια κοινωνία διαλέγει συνήθως ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις εκείνη την 

προσέγγιση που υποσυνείδητα νοιώθει πιο κατάλληλη για τις δικές της ανάγκες.  

Έτσι το μέγεθος και η σημασία της όλης δουλειάς του έδωσε ένα ιδιαίτερο κύρος σε όλα του τα γραπτά 

και οι θεωρίες του για την κίνηση των σωμάτων διατηρήθηκαν ως η αποδεκτή επιστημονική αλήθεια 

για πολλούς αιώνες. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Arthur Koestler στο βιβλίο του «Υπνοβάτες» 

(Εκδόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα, 1975) γράφει: «Οι Ίωνες παραβίασαν το κοσμικό στρείδι. Οι 

Πυθαγόρειοι άφησαν ελεύθερη την μπάλα της γης. Οι ατομιστές σκόρπισαν τα σύνορα στο άπειρο. Ο 

Αριστοτέλης ξανακατέβασε το καπάκι με κρότο, έσπρωξε και πάλι μέσα τη γη στο κέντρο του κόσμου και 

της στέρησε κάθε κίνηση.» 

 

2.3. Ο μεσαίωνας της επιστήμης 

Όπως παρατηρεί ο Whitehead στην αρχή του κλασικού του έργου (A.N. Whitehead, “Science and the 

Modern World”, Cambridge 1953, σελίδα 7), «το 1.500 η Ευρώπη γνώριζε πιο λίγα απ’ όσα γνώριζε ο 

Αρχιμήδης που πέθανε το 212 π.Χ.». Επικρατεί ένας γενικότερος σκοταδισμός, όπου στο όνομα της 

χριστιανικής θρησκείας στην Ευρώπη ξεχνιούνται τα επιστημονικά επιτεύγματα της ειδωλολατρικής 

Ελλάδας. Το σημαντικότερο, παραμερίζεται η τάση των αρχαίων Ελλήνων να προτείνουν, να αναιρούν 
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και να αλλάζουν τα φιλοσοφικά τους διδάγματα. Αντίθετα, τώρα εγκαθίσταται ένας φόβος για την 

αλλαγή και μια λατρεία και απόλυτη, τυφλή πίστη σε επιλεγμένες διδαχές που ενσωματώνονται στο 

χριστιανικό δόγμα.    

Η γη χάνει το σφαιρικό της σχήμα και οι άγγελοι παίρνουν τη θέση των αρχαίων θεών στην 

τακτοποίηση των ουράνιων φαινομένων. Ωστόσο, οι αρχαίες ιδέες και ο τρόπος σκέψης δεν είναι 

δυνατό να θαφτούν τελείως, αν όχι για άλλο λόγο τουλάχιστο χάρη της καθημερινής πραγματικότητας. 

Όπως αναφέρει ο Koestler στους «Υπνοβάτες», αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται από ένα 

μοναδικό διχασμό του νου. Οι μοναχοί αντέγραφαν με ευλάβεια θρησκευτικούς χάρτες απεικονίζοντας 

μια γη ορθογώνια ή ωοειδή. Την ίδια όμως στιγμή κυκλοφορούσαν στους ναυτικούς κύκλους 

λεπτομερέστατοι χάρτες της πραγματικότητας για να υποστηρίξουν την ναυσιπλοΐα. Κόντρα στην 

επίπεδη θρησκευτική γη, αναβιώνει και το σύστημα του Ηρακλείδη, εν μέρει ηλιοκεντρικό και με 

τέλειες σφαιρικές κινήσεις ουράνιων σωμάτων.  

Οι λόγοι που αυτό συνέβη ανήκουν στη γενικότερη ιστορία. Ωστόσο, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια 

βασικά εμπόδια που αναχαίτισαν την πρόοδο της επιστήμης: 

 πολιτική και θρησκευτική διαίρεση του κόσμου, 

 επικράτηση των Αριστοτελικών θεωριών μπλεγμένων μέσα στη χριστιανική φιλοσοφία,  

 το διαζύγιο φυσικής επιστήμης και μαθηματικών, 

 η έλλειψη της παρατήρησης και της προσπάθειας για συνεπή εξήγηση των φυσικών 

φαινομένων. 

Καταφύγιο της επιστήμης τα χρόνια αυτά του Ευρωπαϊκού μεσαίωνα γίνεται η Μέση Ανατολή, η Ινδία 

και ο Αραβικός κόσμος. Οι τελευταίοι φυσικοί φιλόσοφοι καταφεύγουν εκεί για να σώσουν τα 

διδάγματά τους από την χριστιανική Ευρώπη. Η επιστήμη συνεχίζεται με ανάπτυξη των μαθηματικών 

από τους Άραβες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άραβας λόγιος Muhhammad Al-Kwarismi (Μοχάμετ 

Αλ-Χουαριζμί) που σε βιβλίο του γύρω στο 810 αναπτύσσει τις βάσεις της άλγεβρας (χωρίς την οποία 

δεν θα ήταν δυνατό να εδραιωθεί η φυσική επιστήμη), υιοθετεί επισήμως το μηδέν (που είχαν πρωτο-

εισάγει οι Ινδοί  γύρω στα 500) και προωθεί τον μαθηματικό συμβολισμό για τη γραφή των αριθμών 

που χρησιμοποιούμε παγκοσμίως ακόμα και σήμερα. Ο Ιταλός μαθηματικός Leonardo Fibonacci 

(Φιμπονάτσι, 1170-1240) εισάγει με βιβλίο του τους αραβικούς αριθμούς για πρώτη φορά στην Ευρώπη 

(ωστόσο, ο εξοστρακισμός του λατινικού συμβολισμού στην Ευρώπη θα περιμένει για άλλους τρεις 

αιώνες). Ο Άραβας επίσης Alhazen (Αλχάζεν) γύρω στο 1025 μελετά μεγεθυντικούς φακούς και ξεκινά 

έτσι την επιστημονική μελέτη στην οπτική.  

Σε αυτό το διάστημα, σχετικά λίγα γίνονται όσο αφορά την εξέλιξη των ιδεών και τις επιστημονικές 

ανακαλύψεις στη Φυσική, αλλά η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων φυσικών φιλοσόφων και η 

ενασχόληση με τα μαθηματικά στον αραβικό κυρίως κόσμο βοηθούν στη διατήρηση της κεκτημένης 

γνώσης και θα οδηγήσουν τη δύση στην επιστημονική επανάσταση τους επόμενους αιώνες.   

 

2.4. Η επιστημονική επανάσταση 

Η αναγέννηση και η επιστημονική επανάσταση που ήρθε μαζί της δεν έχει σαφή χρονικά όρια και δεν 

συνέβη ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη. Αν πρέπει κάπως να την οριοθετήσουμε, μπορούμε να πούμε 

ότι ξεκινά τον 14ο αιώνα στην Ιταλία και φτάνει στην Βόρεια Ευρώπη κάπου τον 16ο αιώνα. 

 

2.4.1. Το ενδιαφέρον για την πλανητική κίνηση 

Η επανάσταση ξεκινά με τον γερμανο-πολωνό κληρικό Κοπέρνικο (1473-1543, Nicolaus Koppernigk 

ή στα λατινικά Copernicus). Έζησε τον καιρό που ο παλιός κόσμος μεταμορφωνόταν, με την εφεύρεση 

της τυπογραφίας και την ανακάλυψη ενός νέου κόσμου από τον Κολόμβο, της μεταρρύθμισης του 

Έρασμου και του Λούθηρου, της τέχνης του Μιχαήλ Άγγελου και του Λεονάρντο ντα Βίντσι.   
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Το μοναδικό του εκτυπωμένο βιβλίο «Το Βιβλίο των Περιφορών» τυπώθηκε λίγες ώρες πριν τον 

θάνατό του και ποτέ δεν διευκρινίστηκε αν ο Κοπέρνικος συμφωνούσε με τον ανώνυμο πρόλογο στο 

βιβλίο που δηλώνει ότι δεν πρέπει κανείς να πιστέψει αυτά που γράφονται στο βιβλίο (30 χρόνια πριν 

είχε κυκλοφορήσει σε φίλους του ένα χειρόγραφο – ανώνυμο – όπου έδινε τις βάσεις για την θεωρία 

του και προανήγγειλε το μεγαλύτερο έργο που θα ακολουθούσε). Θεωρούσε τον εαυτό του φιλόσοφο 

και μαθηματικό και δεν μπήκε ποτέ σε πραγματικό κόπο να παρατηρήσει τους ουρανούς, ενώ για τη 

διατύπωση των θεωριών του βασίστηκε σε προγενέστερες παρατηρήσεις Ελλήνων, Χαλδαίων και 

Αράβων. Γνώριζε μάλιστα για το έργο των Πυθαγόρειων και του Αρίσταρχου. Ο Κοπέρνικος λοιπόν, 

επανέφερε το ηλιοκεντρικό σύστημα, με τον Ήλιο ακίνητο κοντά στο κέντρο και τη Γη και τους 

πλανήτες να περιφέρονται σε κυκλικές τροχιές.  

O Μπράχε (Tycho Brahe, 1546-1601), Δανός ευγενής με καλή οικονομική κατάσταση, αγαπούσε την 

αστρονομία αλλά θεωρούσε τα δεδομένα που υπήρχαν τότε για τις ουράνιες παρατηρήσεις ελλιπή. Έτσι 

ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα και κατασκεύασε πλήθος οργάνων και διατάξεων ώστε να 

καταφέρει να μετρήσει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και 

συστηματικότητα από ό,τι οι υπόλοιποι προγενέστεροι και σύγχρονοί του. Σκοπός του ήταν να 

επιβεβαιώσει τη δική του άποψη για το σύμπαν, που ήθελε τους πλανήτες να κινούνται γύρω από τον 

Ήλιο και όλο αυτό το σύστημα να κινείται γύρω από την Γη.  

Ο σύγχρονός του Γερμανός Κέπλερ (Johannes Kepler, 1571-1630) πίστευε στην εικόνα του 

Κοπέρνικου και αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του να προσπαθεί να την εξηγήσει προτείνοντας 

ένα πολύπλοκο γεωμετρικό σχήμα με βάση δοξασίες που χρησιμοποιούσαν ιερούς αριθμούς και 

στοιχεία της Αριστοτελικής φιλοσοφίας. Όταν γνώρισε και εργάστηκε με τον Μπράχε, κατάλαβε πως 

οι ακριβείς αστρονομικές του μετρήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στους υπολογισμούς του, κι έτσι 

τις έκλεψε μετά τον θάνατο του Μπράχε. Μετά από 9 χρόνια συστηματικής μελέτης, αναγκάστηκε να 

απορρίψει το περίπλοκο σχήμα του και να καταλήξει στους γνωστούς απλούς νόμους για την κίνηση 

των πλανητών (παράλληλα δηλώνοντας ότι για την κίνηση αυτή των πλανητών απαιτούνταν κάποιας 

μορφής δύναμη από τον Ήλιο):  

 οι πλανήτες κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές γύρω από τον ήλιο, 

 σε ίσο χρόνο καλύπτουν ίσο εμβαδό, 

 το τετράγωνο του χρόνου μιας περιφοράς είναι ανάλογο του κύβου της απόστασης από τον 

ήλιο. 

 

2.4.2. O Γαλιλαίος και η επιστημονική επανάσταση 

Η πραγματική αποκάλυψη που οδήγησε στην αποδοχή του Κοπερνίκειου πλανητικού συστήματος ήρθε 

από τον Γαλιλαίο (Galileo Galilei) και ήταν περισσότερο τεχνολογική παρά επιστημονική: η 

τελειοποίηση του τηλεσκοπίου, που ανέδειξε την σελήνη και τους άλλους πλανήτες αρκετά ίδιους με 

την γη. Η πρώτη χρήση μεγεθυντικών φακών για την υποβοήθηση της ανάγνωσης έγινε γύρω στο 1200 

από τον Bacon στην Αγγλία, και μόλις το 1608 ο Ολλανδός Lipperhey χρησιμοποίησε φακούς για να 

φτάσει μια διάταξη σα τηλεσκόπιο. Τον επόμενο κιόλας χρόνο, ο Γαλιλαίος στην Ιταλία έμαθε για το 

τηλεσκόπιο, έκανε τη διάταξη σαφώς καλύτερη και άρχισε την παρατήρηση των ουρανών. Μελετώντας 

την επιφάνεια της σελήνης έδωσε τις ενδείξεις που χρειαζόταν ο κόσμος για να αρχίσει να πιστεύει ότι 

τα ουράνια σώματα είναι ίδιας ή παρόμοιας φύσης με την γη (και όχι από αιθέρα ή ό,τι άλλο περίεργο 

δίδασκαν οι δοξασίες). Η ανακάλυψη τριών δορυφόρων του Δία έδειξε ότι όντως κάποιο ουράνιο σώμα 

μπορεί να περιφέρεται γύρω από κάτι διαφορετικό από τη γη.  

Ο Γαλιλαίος ασχολήθηκε με διάφορα φυσικά προβλήματα και δημοσίευσε τις παρατηρήσεις και τις 

θεωρίες του σε διάφορα βιβλία. Ο συνηθισμένος τρόπος του για την παρουσίαση των απόψεών του 

ήταν μέσω διαλόγου 2 ή 3 χαρακτήρων. Το χαρακτηριστικό που αναδύεται μέσα από τα γραπτά του 

είναι ότι για πρώτη φορά δεν αρκεί η δήλωση μιας αυθεντίας για να δεχτούμε έναν ισχυρισμό ως 

αληθινό, αλλά χρειάζεται πειραματική επαλήθευση. Εδώ αρχίζει να συμβαίνει η αληθινή επιστημονική 

επανάσταση και να μπαίνουν τα πρώτα θεμέλια για την επιστημονική μέθοδο. Στην ιστορία έχει μείνει 

διάσημο το περίφημο πείραμα του Γαλιλαίου με την ρίψη δύο αντικειμένων διαφορετικού βάρους από 
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τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας για να αποδείξει ότι ο ισχυρισμός του Αριστοτέλη, πως η ταχύτητα 

πτώσης ενός σώματος είναι ανάλογη του βάρους, είναι λάθος (αν και αμφισβητείται ιστορικά ότι ο 

Γαλιλαίος έκανε πραγματικά αυτό το πείραμα). Αυτό είναι ένα μόνο από τα πολλά πειράματα για την 

μελέτη της κίνησης που περιέγραψε ο Γαλιλαίος στα γραπτά του.  

Οι εργασίες του Κοπέρνικου, Κέπλερ και κυρίως του Γαλιλαίου σηματοδοτούν αυτό που είναι γνωστό 

ως «επιστημονική επανάσταση», όχι μόνο γιατί ιδρύουν και βάζουν στο σωστό δρόμο τη φυσική 

επιστήμη μετά από αιώνες ανυπαρξίας, αλλά κυρίως γιατί βάζουν τις βάσεις για την επιστημονική 

μέθοδο. Η νέα τάση της εποχής (τουλάχιστο σε κάποιους κύκλους επιστημόνων) που θα διαδοθεί και 

θα γίνει κοινή συνείδηση στους επόμενους αιώνες συνοψίζεται στα λόγια του πατέρα του Γαλιλαίου 

(Vincenzo Galilei – μουσικός): «Μου φαίνεται πως όποιος βασίζεται απλά και μόνο στο βάρος μιας 

αυθεντίας για να αποδείξει έναν ισχυρισμό είναι ανόητος. Επιθυμώ να θέτω ερωτήματα ελεύθερα και να 

δίνω απαντήσεις ελεύθερα χωρίς ανάγκη για κανενός είδους κολακεία.» 

 

2.5. Ο Νεύτωνας και η μηχανιστική αντίληψη 

Ο Νεύτωνας (Isaac Newton, 1642-1727) γεννήθηκε στην Αγγλία τον χρόνο που πέθανε ο Γαλιλαίος. 

Σήμερα θεωρείται από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες όλων των εποχών, αυτός που επηρέασε ίσως 

περισσότερο από όλους την πορεία της φυσικής επιστήμης.  

Η εργασία του ξεκίνησε από την μελέτη της κίνησης των σωμάτων, τόσο των ουράνιων αλλά και των 

επίγειων. Μίλησε για τη βαρύτητα και έδωσε τον παγκόσμιο νόμο που την κυβερνά, ενώ διατύπωσε 

τους νόμους που περιγράφουν την κίνηση των σωμάτων στην ανθρώπινη κλίμακα αλλά και την 

ουράνια. Επέκτεινε την κινητική του θεωρία στη μελέτη του φωτός το οποίο θεώρησε ένα σύνολο από 

σωματίδια, ενώ μελέτησε και τη σύσταση του λευκού φωτός από διαφορετικά χρώματα. Ασχολήθηκε 

ακόμα και με τη διάδοση της θερμότητας. 

Ωστόσο, το σημαντικότερο επίτευγμα του Νεύτωνα είναι ότι ξέφυγε από την αναζήτηση της 

περιγραφής των φυσικών φαινομένων (π.χ. το «πώς κινούνται οι πλανήτες?» του Κέπλερ) και 

επικεντρώθηκε στην αναζήτηση απλών, γενικών όμως, νόμων που να περιγράφουν τα φαινόμενα (π.χ. 

«ποιος γενικότερος νόμος καθορίζει την κίνηση κι επομένως και την κίνηση των πλανητών?»). Επίσης, 

δημιούργησε μαθηματικά εργαλεία για να βοηθήσει τη φυσική περιγραφή και πειραματικές μεθόδους 

για να αποδείξει το αληθές των θεωριών του. Τέλος, όπως ο Αϊνστάιν αναφέρει, μια βασική συνεισφορά 

του Νεύτωνα στην επιστήμη είναι η κατανόηση και η πεποίθηση ότι δεν είχε ανακαλύψει την απόλυτη 

αλήθεια, αλλά και πως κομμάτια της θεωρίας του είχαν σημαντικά κενά (A. Einstein, “The mechanics 

of Newton and their influence on the development of theoretical physics”, που αρχικά δημοσιεύτηκε 

στο vol. 15 of the German periodical Die Naturwissenschaften 1927 και αναδημοσιεύεται στο: A. 

Einstein, “Ideas and Opinions”, Crown Publishers Inc., New York, 1954, 1982).  

Με τον Νεύτωνα λοιπόν, συμμαζεύονται όλες οι προσπάθειες των προηγούμενων χρόνων και μπαίνει 

η βάση για τη μηχανιστική αντίληψη. Το κεντρικό σημείο στην αντίληψη αυτή είναι η κίνηση σώματος 

ή συστήματος σωμάτων. Βασικό σημείο είναι η ύπαρξη της δύναμης ως το αίτιο για τη μεταβολή της 

κατάστασης ενός σώματος ή συστήματος σωμάτων. Τα υλικά σώματα κινούνται σε ομαλή, καλά 

καθορισμένη τροχιά και κάθε κίνηση μπορεί να περιγραφεί με ένα γενικό καθολικό τρόπο, 

υπακούοντας στους νόμους που πρώτος διατύπωσε ολοκληρωμένα ο Νεύτωνας (1ος: καμία δύναμη = 

καμία μεταβολή της κίνησης, 2ος: η μεταβολή ταχύτητας είναι ανάλογη της δύναμης, 3ος: η δράση 

προκαλεί ίση και αντίθετη αντίδραση). Ο θεμελιώδης νόμος της κίνησης στη μηχανιστική αυτή 

αντίληψη λέει στην ουσία πως όταν ξέρω την κατάσταση του σώματος σε μια χρονική στιγμή και ποια 

είναι τα αίτια (δυνάμεις) που προσπαθούν να την αλλάξουν, μπορώ να εφαρμόσω του νόμους της 

κίνησης και έτσι να προσδιορίσω με ακρίβεια την τροχιά του σώματος.   

Η βαρύτητα είναι η πρώτη δύναμη που ανακαλύφθηκε, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει η λιγότερο 

κατανοητή. Για τις άλλες τρεις αλληλεπιδράσεις, έχουν θεμελιωθεί κβαντικές θεωρίες που τις 

περιγράφουν πολύ ικανοποιητικά, αλλά για τη βαρύτητα δεν υπάρχει τέτοια θεωρία. Η καλύτερη 

θεωρία που έχουμε είναι η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας (ΓΘΣ), η οποία είναι εξαιρετικά ακριβής 

μεν, αλλά είναι μια κλασική θεωρία, η οποία για αποστάσεις που τείνουν στο μηδέν δεν αποτρέπει την 
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εμφάνιση απειριών. Στη φύση όμως δεν υπάρχουν απειρίες, οπότε είναι σαφές ότι η θεωρία δεν είναι 

απόλυτα σωστή. 

Με τις μελέτες του Νεύτωνα γίνεται κατανοητό ότι η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι στην 

πραγματικότητα το αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο σωμάτων (δράση-αντίδραση). 

Συγκεκριμένα για την βαρυτική αλληλεπίδραση FB, το αίτιο που την προκαλεί είναι η μάζα των 

σωμάτων και η ακριβής σχέση που δίνει το μέτρο της βαρυτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο σωμάτων 

με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα που βρίσκονται σε μια απόσταση r μεταξύ τους είναι:  

 

 𝐹𝐵 = 𝐺
𝑚1𝑚2
𝑟2

 [2-1] 

 

όπου G μια σταθερά, που ονομάζεται σταθερά της παγκόσμιας βαρύτητας - η τιμή της στο Διεθνές 

Σύστημα (SI) μονάδων είναι: 

 

 𝐺 = 6.674 08(31) × 10−11 𝑚3𝑘𝑔−1𝑠−2 ≈ 6.67 × 10−11 𝑚3𝑘𝑔−1𝑠−2  [2-2] 

 

H παγκόσμια σταθερά βαρύτητας αντιστοιχεί στη βαρυτική δύναμη που ασκείται μεταξύ δύο μαζών 

1kg που βρίσκονται σε απόσταση 1m. Είναι φανερό από την πολύ μικρή τιμή της σταθεράς G ότι το 

μέτρο της βαρυτικής δύναμης είναι ιδιαίτερα μικρό. Στην πραγματικότητα η βαρυτική δύναμη είναι η 

ασθενέστερη από όλα τα άλλα τρία είδη αλληλεπιδράσεων (δες Κεφάλαιο 3). Απλοί υπολογισμοί 

δείχνουν ότι αν συγκρίνουμε την βαρυτική και ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) δύναμη μεταξύ δύο 

φορτισμένων σωματιδίων, θα δούμε πως η ΗΜ δύναμη είναι μεγαλύτερη κατά 38 τάξεις μεγέθους. Και 

όμως, η βαρυτική δύναμη είναι που καθορίζει την δυναμική του κόσμου στη μεγάλη κλίμακα, για τον 

απλό λόγο ότι τα ΗΜ φορτία αλληλοεξουδετερώνονται, ενώ η βαρυτική δύναμη μεγαλώνει χωρίς όριο 

με την αύξηση της μάζας. Ας σημειωθεί εδώ ότι, κατά τη γενική θεωρία της σχετικότητας, η βαρυτική 

δύναμη είναι αποτέλεσμα της καμπύλωσης του χωροχρόνου που προκαλεί η παρουσία της συνολικής 

ενέργειας (και όχι απλώς της μάζας). Τα διάφορα σώματα κινούνται μέσα στο χώρο στις γεωδαισιακές 

τροχιές. Η απόκλιση από την κίνηση που θα αναμενόταν σε επίπεδο (μη καμπυλωμένο) χώρο, 

θεωρείται ως το αποτέλεσμα της βαρυτικής δύναμης. 

Πρόσφατα η γενική θεωρία της σχετικότητας έλαβε μια ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση, με την 

επαλήθευση της ύπαρξης βαρυτικών κυμάτων, τα οποία προέβλεψε ο Einstein (Αϊνστάιν) το 1916, 

ακριβώς 100 χρόνια πριν. Ήταν η μόνη πρόβλεψή του που δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί πειραματικά. 

Η μέτρηση έγινε στους δύο ανιχνευτές LIGO, στις ΗΠΑ, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1915, με διάφορά 

μόλις 7 χιλιοστών του δευτερολέπτου, αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα να πρόκειται για κάποιο 

θόρυβο. Το σήμα προήλθε από σύστημα δύο μελανών οπών με μάζες περί τις 30 μάζες Ήλιου η κάθε 

μία, οι οποίες μετά από μια σπειροειδή περιφορά γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους, 

συγχωνεύθηκαν σε μία μεγάλη μελανή οπή, εκπέμποντας ένα τρομακτικό ποσό ενέργειας, ισοδύναμο 

με τρεις ηλιακές μάζες, σε χρόνο μόλις 20 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Το σύστημα εξέπεμψε εκείνη 

τη στιγμή τόσο μεγάλη ισχύ (τόσο μεγάλη ενέργεια σε τόσο μικρό χρόνο), που ξεπερνούσε την ισχύ 

όλου του γνωστού Σύμπαντος. 

 

2.6. Από τη μακροσκοπική θεώρηση στον μικρόκοσμο  

Οι μεγάλες επιτυχίες της μηχανικής θεωρίας της ύλης υποβάλλουν την ιδέα πως η μηχανιστική 

αντίληψη μπορεί να εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλους τους κλάδους της φυσικής, πως όλα τα 

φαινόμενα μπορούν να εξηγηθούν με τη δράση δυνάμεων έλξης και άπωσης που εξαρτώνται 

αποκλειστικά από την απόσταση και ασκούνται ανάμεσα σε αμετάβλητα (άφθαρτα) σωματίδια. Είναι 

πραγματικά εντυπωσιακό πως μια γραμμή σκέψης που αναπτύχθηκε σε ένα κλάδο της επιστήμης, 
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μπορεί συχνά να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή γεγονότων που φαινομενικά έχουν εντελώς 

διαφορετικό χαρακτήρα.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της έννοιας της θερμότητας. Οι πιο βασικές έννοιες 

στην περιγραφή φαινομένων θερμότητας είναι οι έννοιες της «θερμότητας» και της «θερμοκρασίας». 

Χρειάστηκε απίστευτα μακρό χρονικό διάστημα στην ιστορία της επιστήμης για να καθιερωθεί μια 

διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες και να διευκρινιστεί η φύση της θερμότητας. Αρχικά και για 

μεγάλο διάστημα, το φαινόμενο της εξομοίωσης της θερμοκρασίας ενός ψυχρού και ενός θερμού 

σώματος όταν έρθουν σε επαφή είχε οδηγήσει στην πεποίθηση ότι η θερμότητα είναι ένα είδος ουσίας 

που ανταλλάσσεται μεταξύ των σωμάτων (σε αναλογία της ροής των υγρών και της ανάμειξής τους). 

Μια θεωρία ωστόσο που είχε πολλά προβλήματα – ένα πολύ χαρακτηριστικό: δεν αλλάζει η μάζα 

σωμάτων που ανταλλάσσουν θερμότητα.  

Με την ανάπτυξη της μηχανιστικής αντίληψης τα φαινόμενα της θερμότητας εξετάζονται κάτω από 

άλλο πλαίσιο. Βασική συμβολή προς τη νέα θεώρηση είναι η μελέτη των αερίων από τον Ludwig 

Boltzmann (Μπόλτζμαν) τέλος 19ου και αρχές 20ου αιώνα. Η ύλη θεωρείται πια ότι είναι ένα σύνολο 

από μικροσκοπικά σωματίδια (άτομα ή μόρια) που κινούνται τυχαία. Η σύγκρουσή τους και η 

ανταλλαγή ενέργειας με ένα άλλο σώμα είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως θερμότητα. Ο αριθμός 

τους είναι απαγορευτικά μεγάλος για να μελετηθούν το καθένα με την ακρίβεια και τις εξισώσεις της 

κίνησης, ωστόσο μπορεί να μετρηθεί η μέση κινητική τους ενέργεια.   

Η θερμοκρασία είναι ένα μέτρο της τιμής της μέσης κινητικής ενέργειας (=θερμότητα) ενός σώματος. 

Στην περίπτωση της κλίμακας θερμοκρασίας Kelvin, η θερμότητα (=μέση κινητική ενέργεια) είναι ίση 

με 3/2 kT, όπου Τ είναι η θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin (K), και k=1,38X10-23 J/K (σταθερά 

Boltzmann). H σταθερά k συνδέει το μικρόκοσμο με τον μακρόκοσμο, καθώς αποτελεί τη σταθερά 

μετατροπής της ενέργειας (μέγεθος που χαρακτηρίζει το κάθε ένα μικροσκοπικό σωμάτιο) με τη 

θερμοκρασία (μέγεθος που εκφράζει μακροσκοπικά τη μέση κινητική ενέργεια ενός μεγάλου συνόλου 

μικροσκοπικών σωματίων). Προκύπτει από τη μελέτη αερίων, δηλαδή του πιο απλού συστήματος 

μεγάλου αριθμού σωματιδίων. Σε αυτή την περίπτωση, το γινόμενο της πίεσης (P) επί τον όγκο (V) 

αποδεικνύεται ανάλογο του αριθμού (Ν) των μορίων του αερίου επί τη θερμοκρασία (Τ):  

 

 𝑃𝑉 = 𝑘𝑁𝑇 [2-3] 

 

όπου k είναι μια σταθερά αναλογίας με τιμή:  

 

 𝑘 = 1.380 648 52(79) × 10−23 𝐽𝐾−1  ≈ 1.38 × 10−23 𝐽𝐾−1 [2-4] 

 

Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε τη γνωστή καταστατική εξίσωση των αερίων που συνδέει το γινόμενο 

του όγκου επί την πίεση με τη θερμοκρασία και την ποσότητα ύλης: 

 

 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇  [2-5] 

 

όπου n είναι τα γραμμομόρια του αερίου (μάζα αερίου τόσων γραμμαρίων όση και η σχετική ατομική 

μάζα του) και R μια σταθερά αναλογίας με τιμή που σήμερα υπολογίζεται πειραματικά σε 

8.3144598(48) 𝐽𝐾−1𝑚𝑜𝑙−1 (παγκόσμια σταθερά των αερίων). Παρατηρώντας τις δύο εξισώσεις [2-3] 

και [2-5] βλέπουμε ότι η σταθερά Boltzmann k συνδέεται με την παγκόσμια σταθερά αερίων R: η 

σταθερά Boltzmann k δίνει την αναλογία όταν εξετάζουμε το σύστημα ως προς τον αριθμό των 

επιμέρους ατόμων, ενώ η σταθερά R δίνει την αναλογία όταν εξετάζουμε το σύστημα ως προς την 

ποσότητα μάζας του (γραμμομόρια). Με δεδομένο τον ορισμό του γραμμομορίου, σε ένα γραμμομόριο 

κάθε ουσίας περιέχονται NΑ= 6.022140857(74)×1023 δομικές μονάδες της ουσίας , δηλ. άτομα ή μόρια 
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(ο γνωστός αριθμός Avogadro). Επομένως, n γραμμομόρια ουσίας περιέχουν nNΑ αριθμό ατόμων. 

Έτσι, η σχέση ανάμεσα στις δύο σταθερές είναι: 

 

 𝑘 =
𝑅

𝑁𝐴
  [2-6] 

 

Παρατηρείστε ότι η σταθερά Boltzmann έχει μονάδες ενέργειας ανά βαθμό θερμοκρασίας, και αποτελεί 

τη φυσική σταθερά αναλογίας ανάμεσα στην κινητική ενέργεια και τη θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, η 

ποσότητα kT αντιστοιχεί στη μέση ενέργεια του ενός σωματιδίου (εδώ μορίου του αερίου) ενός 

μακροσκοπικού αερίου με θερμοκρασία Τ. Για παράδειγμα, η μέση κινητική ενέργεια ατόμων (ή 

μορίων) στη θερμοκρασία δωματίου (~20 oC ή 293Κ) υπολογίζεται περίπου στα 0.025eV.  

 

t1

t1

t2

t2

στιγμιότυπο κινητικής 
κατάστασης για μόρια 

αερίου σε 
θερμοκρασία Τ1

στιγμιότυπο κινητικής 
κατάστασης για μόρια 

αερίου σε 
θερμοκρασία Τ2>Τ1

τυχαία θερμική κίνηση 
2 μορίων αερίου από 
την αρχική τους θέση 
τη χρονική στιγμή t1

στη θέση της χρονικής 
στιγμής t2 μετά από 
αλλεπάλληλες τυχαίες 
συγκρούσεις

 

Σχήμα 2-1. Μεγαλύτερη θερμοκρασία αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη μέση κινητική ενέργεια των 

σωματιδίων ενός αερίου (πάνω). Η κίνηση των μορίων είναι τυχαία και καθορίζεται από τη μέση 

κινητική τους ενέργεια και τις τυχαίες συγκρούσεις με άλλα μόρια (κάτω).  

 

Η κίνηση των μικροσκοπικών σωματίων της ύλης διαπιστώθηκε για πρώτη φορά με τις κινήσεις Brown, 

ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο που θα έμενε μυστηριώδες και ανεξήγητο χωρίς την κινητική θεωρία της 

ύλης. Η σχετική κίνηση παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον σκωτσέζο βιολόγο Robert Brown το 

1827, ο οποίος μελετώντας μικροσωματίδια γύρης σε υδατικό διάλυμα στο μικροσκόπιο, παρατήρησε 

ότι κινούνταν συνεχώς και τυχαία, με τον τρόπο που θα ονομαζόταν αργότερα τυχαία κίνηση Brown. 

Ο Brown μάλιστα δοκίμασε την ίδια παρατήρηση με κόκκους γύρης από διάφορα φυτά καθώς και με 

κοκκίδια από άλλα υλικά, για να ανακαλύψει ότι η συγκριμένη κίνηση είναι ανεξάρτητη του υλικού 

και της προέλευσης των μικροσωματίων. Πολύ αργότερα, το 1905, ο Einstein βασίστηκε στην κινητική 
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θεωρία της ύλης για να αποδώσει την κίνηση Brown σε συγκρούσεις των μικροσκοπικών σωματιδίων 

του νερού (μόρια) με τους κόκκους γύρης (που είναι αρκετά μικρού μεγέθους), όπου μεταφέρεται 

τυχαία κινητική ενέργεια και αλλάζει τυχαία η κινητική κατάσταση των κόκκων γύρης. Στο Σχήμα 2-1 

φαίνεται η καταγραφή της τροχιάς σωματιδίων που κινούνται με αυτό τον τυχαίο τρόπο, χωρίς την 

επίδραση κάποιας άλλης εμφανούς αιτίας. 

Τέτοιες επιτυχίες (και οι αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις που πηγάζουν από αυτές) ήταν που έκαναν 

τη μηχανιστική αντίληψη να κυριαρχήσει και τους επιστήμονες να τη θεωρήσουν για αρκετό καιρό τη 

θεωρία που θα μπορούσε να εξηγήσει όλα τα φυσικά φαινόμενα. 

 

2.7. Ηλεκτρομαγνητισμός και θεωρία της σχετικότητας 

Φαινόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά είχαν παρατηρηθεί από την αρχαιότητα. Με την επιστημονική 

επανάσταση και τη διατύπωση της μηχανικής θεωρίας, για αρκετές δεκαετίες, πολλοί και γνωστοί 

επιστήμονες προσπαθούν να την εφαρμόσουν για την εξήγηση ηλεκτρικών και μαγνητικών 

φαινομένων, κυρίως μέσα από άκαρπες θεωρίες που χρησιμοποιούν ροές ηλεκτρικών υγρών (που 

ανήκαν προφανώς στην κατηγορία των αβαρών ουσιών) των οποίων η κίνηση έδινε τα μακροσκοπικά 

ηλεκτρικά φαινόμενα. Το 1785, προτείνεται ο νόμος του Coulomb για να περιγράψει την εξάρτηση της 

ηλεκτρικής δύναμης (FHM) από τα ηλεκτρικά φορτία (q1, q2) μεταξύ των οποίων ασκείται και το 

αντίστροφο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης (r). 

 

 𝐹𝐻𝑀 = 𝑘𝑒
𝑞1∙𝑞2
𝑟2

=
1

4휋휀0

𝑞1∙𝑞2
𝑟2

 [2-7] 

 

Στον παραπάνω τύπο που εκφράζει τον νόμο Coulomb για την ηλεκτρική δύναμη, η σταθερή ποσότητα 

αναλογίας 𝑘𝑒 (ή αλλιώς και σταθερά του Coulomb) δίνει την σχετική ένταση της ηλεκτρικής δύναμης 

– η τιμή της είναι:  

 

 𝑘𝑒 =
1

4휋휀0
= 8.9875517873681764 × 109 Nm2C−2 [2-8] 

 

Η σταθερά του Coulomb αναλύθηκε στην πιο λεπτομερή μορφή της, ως συνάρτηση της διηλεκτρικής 

σταθεράς ε0 κατά τη μελέτη ηλεκτρικών φαινομένων. Η διηλεκτρική σταθερά του κενού ε0 καθορίζει 

το μέγεθος της ηλεκτρικής δύναμης στο κενό – σε άλλα υλικά η τιμή της διαφοροποιείται. Ως βασική 

ιδιότητα του κενού χώρου, η τιμή της διηλεκτρικής σταθεράς, κι επομένως και της σταθεράς του 

Coulomb, καθορίζονται θεωρητικά (κι επομένως η τιμή τους δεν έχει πειραματική αβεβαιότητα).  

Το ηλεκτρικό φορτίο υπήρξε για αιώνες το μυστικό της φύσης: ηλεκτρικά φορτία δεν εμφανίζονται 

εύκολα γιατί συνήθως βρίσκονται σε ζευγάρια θετικό-αρνητικό, άρα μακροσκοπικά ουδέτερα (Σχήμα 

2-2). Επομένως, δεν είναι άμεσα δυνατή η παρατήρησή τους, παρά μόνο με πειράματα που 

περιλαμβάνουν μικροσκοπική ύλη (ή ελεύθερα φορτία).  

Η μελέτη των ηλεκτρικών δυνάμεων και φαινομένων περιπλέκεται όταν τα ηλεκτρικά φορτία κινούνται 

σχετικά το ένα προς το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται νέες δυνάμεις μεταξύ των φορτίων, 

που για αρκετές δεκαετίες θεωρήθηκαν διαφορετικές και περιεγράφηκαν κάτω από τον γενικότερο όρο 

μαγνητικές δυνάμεις ή μαγνητικά φαινόμενα. Η μαγνητική δύναμη που εμφανίζεται επιπλέον της 

ηλεκτρικής όταν έχουμε σχετική κίνηση μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων είναι πάντα κάθετη στη 

διεύθυνση της ταχύτητας του κινούμενου φορτίου και εξαρτάται από αυτή. Στη γενική περίπτωση που 

έχουμε κινούμενα φορτία σε ένα ευθύγραμμο αγωγό (που αντιστοιχεί σε ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι), 

στο χώρο γύρω από τον αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο έντασης Β που εξαρτάται από την ένταση 

του ρεύματος στον αγωγό και την απόσταση r από τον αγωγό όπως στη σχέση παρακάτω: 
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–

+ Fηλεκτρική

Fηλεκτρική

δύο ετερογενή φορτία σε μικρή απόσταση μεταξύ 
τους, π.χ. πρωτόνιο και ηλεκτρόνιο

ασκείται μεγάλη ηλεκτρική (ελκτική) δύναμη (σε 
αυτή οφείλεται η σύλληψη των ηλεκτρονίων από 
το θετικό φορτίο του πυρήνα και η συγκρότηση 
των ατόμων)

–

+

+
αν στο σύστημα των ηλεκτρικών φορτίων 
πλησιάσει σε μικρή απόσταση ένα τρίτο, 
π.χ. θετικό, φορτίο τότε ασκούνται 
ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ του 
καινούριου φορτίου και των 2 άλλων 
αυτές είναι συγκρίσιμες με την αρχική 
δύναμη μεταξύ των 2 φορτίων  (μια και η 
απόσταση είναι συγκρίσιμη)

–

+

+
αν στο σύστημα των ηλεκτρικών φορτίων  εκτεθεί σε ένα 
τρίτο φορτίο (π.χ. θετικό) που βρίσκεται σε πολύ 
μεγάλη απόσταση, τότε ασκούνται ηλεκτρικές 
δυνάμεις μεταξύ του καινούριου 
φορτίου και των 2 άλλων 

αυτές είναι όμως είναι πολύ μικρότερης έντασης 
σε σχέση με την αρχική δύναμη μεταξύ των 2 
φορτίων  (μια και η απόσταση είναι πολύ 
μεγαλύτερη)

άρα τα 2 πρώτα φορτία δεν είναι εύκολα 
‘αισθητά’ από το νέο φορτίο 

 

Σχήμα 2-2. Το σύστημα των δύο αντίθετων φορτίων από κοντινή απόσταση εμφανίζει τα δύο φορτία 

του (το σύστημα του παραδείγματος συνήθως το ονομάζουμε ‘διπολικό’). Ωστόσο, το σύστημα από 

μακρινή απόσταση  δεν αλληλεπιδρά έντονα με φορτία, άρα εμφανίζεται ηλεκτρικά ουδέτερο. 
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 𝛣 = 휇0
𝛪

2휋𝑟
 [2-9] 

 

Η σταθερά μ0 ονομάζεται μαγνητική διαπερατότητα του κενού και καθορίζει το μέγεθος της μαγνητικής 

δύναμης στο κενό – σε άλλα υλικά η τιμή της διαφοροποιείται. Μαγνητικά πεδία μπορεί να 

δημιουργούνται και με τις κινήσεις μικροσκοπικών φορτίων (ηλεκτρονίων και ιόντων) μέσα στην ύλη.  

Σε κάθε περίπτωση η μαγνητική δύναμη που ασκείται σε ηλεκτρικό φορτίο κινούμενο με ταχύτητα υ 

μέσα σε μαγνητικό πεδίο είναι κάθετη στη δύναμη και στο μαγνητικό πεδίο, παίρνει τη μέγιστη τιμή 

της όταν η ταχύτητα είναι κάθετη στο μαγνητικό πεδίο και γενικά έχει μέτρο: 

 

 𝐹𝜇𝛼𝛾𝜈 𝜏𝜄𝜅ή = 𝑞(𝜐 ×  𝐵) = 𝑞𝜐𝛣휂휇(𝜐, �̂�) [2-10] 

 

Ο Maxwell τη δεκαετία του 1870 συνδύασε τους νόμους του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού και 

επιστράτευσε τη μηχανιστική αντίληψη για να εξηγήσει τα σχετικά φαινόμενα, κι έτσι το φως έγινε 

κύματα που διαδίδονται μέσα από ένα φορέα αποτελούμενο από μόρια και μηχανικές δυνάμεις που 

δρουν ανάμεσά τους. Τον ίδιο καιρό ο Γερμανός πειραματιστής Heinrich Hertz με μια σειρά από 

πειράματα απέδειξε ότι η θεωρία και τα μαθηματικά του Maxwell για τα ΗΜ κύματα ήταν σωστή. 

Επίσης, έδειξε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (ΗΜ) παρουσίαζαν τα ίδια ακριβώς φαινόμενα 

ανάκλασης, διάθλασης και συμβολής με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το φως. Επομένως, αξιωματικά δεν 

μπορούσε κανείς παρά να δεχτεί ότι το φως είναι κι αυτό ΗΜ κύμα. Ωστόσο, μη διαθέτοντας ηλεκτρικά 

κυκλώματα που θα μπορούσαν να ταλαντωθούν με τόσο μεγάλες συχνότητες όσο αυτές του ορατού 

φωτός, η παραδοχή παρέμενε αξιωματική. Λίγο αργότερα, το 1896 ο Peter Zeeman παρατήρησε ότι 

ισχυρό μαγνητικό πεδίο μπορούσε να μεταβάλει τη συχνότητα φωτός που εκπεμπόταν από θερμό αέριο. 

Η μεταβολή μάλιστα αυτή εξηγούνταν σωστά από τις εξισώσεις του Maxwell. Η ταύτιση του φωτός με 

ΗΜ κύμα ήταν πια αδιαμφισβήτητη. 

Η πλήρης μαθηματική θεωρία του Maxwell ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτού του συγγράμματος. 

Ποιοτικά όμως μπορούμε να συνοψίσουμε τις βασικές αρχές της. Κατ’ αρχήν, οι ηλεκτρομαγνητικές 

δυνάμεις δε δρουν ακαριαία, αλλά έχουν συγκεκριμένη πεπερασμένη ταχύτητα, ίση με την ταχύτητα 

διάδοσης του φωτός. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις δημιουργούνται από ηλεκτρικό φορτίο, αλλά και με τη 

χρονική μεταβολή μαγνητικού πεδίου. Οι μαγνητικές δυνάμεις αντίστοιχα δημιουργούνται από 

κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο (δηλ. ηλεκτρικό ρεύμα), αλλά και από τη χρονική μεταβολή ηλεκτρικού 

πεδίου. Είναι προφανές ότι μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά πεδία είναι αλληλένδετα με μεταβαλλόμενα 

μαγνητικά πεδία, δηλαδή συνυπάρχουν, και μεταδίδονται στο χώρο με την ταχύτητα του φωτός, κάθετα 

το ένα στο άλλο και κάθετα στη διεύθυνση της διάδοσης (Σχήμα 2-3).   

 

ένταση 
ηλεκτρικού 
πεδίου (Ε)

ένταση 
μαγνητικού 
πεδίου (Β)

διεύθυνση 
διάδοσης (c)

δεξί χέρι

ένταση 
ηλεκτρικού 
πεδίου (Ε)

ένταση μαγνητικού 
πεδίου (Β)

c

 

Σχήμα 2-3. Το φως ως διάδοση συζευγμένης μεταβολής ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου 

(αριστερά). Οι διευθύνσεις διάδοσης και μεταβολής των δύο πεδίων υπολογίζονται με τον κανόνα 

του δεξιού χεριού (δεξιά). 
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Από τη θεωρία του Maxwell προκύπτει και η μαθηματική σχέση που περιγράφει τη σύζευξη των 

ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων με τη διάδοσή τους στο χώρο, και εκφράζεται με την εξίσωση των 

θεμελιωδών σταθερών που συμπλέκει τις σταθερές της ηλεκτρικής και μαγνητικής δύναμης με την 

ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (δηλ. την ταχύτητα του φωτός c):  

 

 𝑐 =
1

√휀0휇0
 [2-11] 

 

όπου μ0 η μαγνητική σταθερά (μ0= 4π × 10−7 NA−21 ≈ 1.2566370614…×10−6  NA−2) εκφράζει το μέτρο 

της αντίστασης στη δημιουργία μαγνητικού πεδίου στον κλασικό κενό χώρο. 

 

2.8. Θεωρία της σχετικότητας 

Αλλά ποια είναι η φύση του φορέα, που από μέσα του διαδίδονται τα κύματα του φωτός και ποιες είναι 

οι μηχανικές του ιδιότητες? Οι επιστήμονες τον ονόμασαν αιθέρα. Και επανειλημμένες προσπάθειες 

να μετρήσουν τις ιδιότητές του με πειράματα υπήρξαν αποτυχημένες. Δεν υπάρχει ελπίδα να 

αναγάγουμε τα οπτικά φαινόμενα σε μηχανικά, προτού ξεκαθαρίσουμε αυτή την φύση του αιθέρα. 

Αλλά οι δυσκολίες που παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πολύ μεγάλες και 

αναγκαζόμαστε να εγκαταλείψουμε τη μηχανιστική αντίληψη. Επιπλέον, απλά φαινόμενα κλασικής 

κίνησης σωμάτων μοιάζουν να μην ισχύουν όταν εμπλέκεται το φως. Το πιο χαρακτηριστικό: 

ανεξάρτητα από την σχετική κίνηση της πηγής του φωτός και ενός παρατηρητή, η ταχύτητα του φωτός 

(στο κενό) μετριέται πάντα να έχει την ίδια σταθερή τιμή! Την σταθερή αυτή τιμή της ταχύτητας του 

φωτός (στο κενό) τη δεχόμαστε σήμερα ως μια παγκόσμια σταθερά, τη συμβολίζουμε με το σύμβολο 

c και δεχόμαστε ότι είναι ακριβώς ίση με 299.792.458 ms−1 (για πρακτικούς υπολογισμούς συχνά 

στρογγυλοποιούμε την παραπάνω τιμή σε 3×108ms−1 ή 300.000 Κm/s).    

Ο Albert Einstein (Αϊνστάιν), ξεκινώντας από τον αιθέρα και την μελέτη του φωτός και της ταχύτητάς 

του, έφερε την επόμενη επανάσταση στην εξέλιξη των ιδεών στη Φυσική. Το 1905 διατύπωσε τη 

θεωρία της σχετικότητας, την ολοκλήρωση θα λέγαμε της κλασικής μηχανικής μέσα από την 

επαναστατική θεώρηση ότι δεν υπάρχει η έννοια του απόλυτου χρόνου, μήκους ή ταυτοχρονισμού. 

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, η κλασική μηχανική είναι μια πετυχημένη υποπερίπτωση για σώματα 

που κινούνται πολύ αργά σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός. (Πρέπει να σημειώσουμε ότι την ίδια 

εποχή αρκετές προσπάθειες επιστημόνων να εξηγήσουν τη σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός 

οδήγησαν σε αρκετά παρόμοιες υποθέσεις και θεωρίες, γεγονός που έδωσε και την κατάλληλη 

εννοιολογική και φιλοσοφική προετοιμασία για την τελική αποδοχή της θεωρίας της σχετικότητας.) 

Η βάση για τη συμπλήρωση της φυσικής με τη θεωρία της σχετικότητας, ξεκίνησε με την μελέτη της 

βασικής θεώρησης της κίνησης στην κλασική μηχανική. Στην κλασική μηχανική οι καταστάσεις της 

ηρεμίας και της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες. Δηλαδή, οι νόμοι 

ισχύουν το ίδιο στην ηρεμία και στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Ωστόσο, αυτό μοιάζει να 

καταρρίπτεται σε ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα: το μαγνητικό πεδίο γεννάται μόνο όταν έχουμε κίνηση 

ηλεκτρικού φορτίου! Ωστόσο, στο εργαστήριο (που περιστρέφεται και περιφέρεται μαζί με τον 

πλανήτη μας) μπορούμε να μελετήσουμε στατικά ηλεκτρικά φορτία και όταν αυτά κινούνται σχετικά 

με μας να δούμε και τα μαγνητικά πεδία που γεννούν. Αυτό που ισχύει στην πράξη είναι οι σχετικές 

κινήσεις των φορτίων και όχι η απόλυτη κινητική τους κατάσταση.  Δεν υπάρχει άλλωστε απόλυτη 

κινητική κατάσταση. 

Η βασική διαπίστωση του Einstein ήταν ότι δεν μπορεί να υπάρχει η έννοια της απόλυτης ηρεμίας στο 

σύμπαν. Επίσης, η βασική παραδοχή ήταν ότι οι φυσικοί νόμοι πρέπει να είναι οι ίδιοι ανεξάρτητα της 

κίνησης του παρατηρητή. Τέλος, το αδιαμφισβήτητο δεδομένο είναι η σταθερότητα της ταχύτητας του 

φωτός ανεξάρτητα από την κίνηση του παρατηρητή ως προς την πηγή του φωτός.  

Για να συμβιβάσει όλα τα παραπάνω ο Einstein οδηγήθηκε στην πρώτη σημαντική ανατροπή στο 

κλασικό οικοδόμημα: ο χρόνος δεν κυλάει με τον ίδιο ρυθμό ανεξάρτητα της ταχύτητας. Μάλιστα, 
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απέδειξε ότι αν ένα γεγονός σε κάποιο σημείο του χώρου διαρκεί χρόνο t0, τότε το ίδιο γεγονός για 

έναν παρατηρητή που κινείται με σταθερή ταχύτητα υ σχετικά με το γεγονός μοιάζει να διαρκεί 

περισσότερο χρόνο t, που δίνεται από την εξίσωση: 

 

 







 0

2

2
0

1

1
t

c

tt  
[2-12] 

 

Όταν λοιπόν έχουμε σχετική κίνηση, ο χρόνος διαστέλλεται, πολλαπλασιάζεται δηλαδή επί μια 

ποσότητα γ, που εξαρτάται από τον λόγο της ταχύτητας της σχετικής κίνησης υ (του παρατηρητή ως 

προς το γεγονός που παρατηρεί) προς την σταθερή ταχύτητα του φωτός (στο κενό): 

 

 
2
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1

c






  
[2-13] 

 

Μετά την παραπάνω διαπίστωση έρχονται αναπόφευκτα και οι διαπιστώσεις ότι όπως ο χρόνος έτσι 

και το μήκος (κατά τη διεύθυνση της κίνησης) και η μάζα δεν παραμένουν αναλλοίωτες ιδιότητες όταν 

έχουμε σχετική κίνηση του παρατηρητή. Μάλιστα, αποδεικνύεται ότι κατά τη σχετική κίνηση, το μήκος 

(x) συστέλλεται, ενώ η μάζα (m) μεγαλώνει:  
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[2-15] 

 

Για παράδειγμα, για ταχύτητα 150 Km το δευτερόλεπτο, η μάζα αλλάζει κατά 1 περίπου 

εκατομμυριοστό (m = 1.000000125 m0). Επομένως, με τα νέα δεδομένα μια σωστή διατύπωση του 

παραπάνω νόμου είναι «η μάζα ενός σώματος που κινείται με ταχύτητα μικρότερη από 150 Km το 

δευτερόλεπτο είναι σταθερή με ακρίβεια ενός εκατομμυριοστού».  Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι σε 

ταχύτητες που απαντούμε στην καθημερινή ζωή, μπορούμε να ξεχάσουμε τον περίεργο πολύπλοκο 

νόμο. Όμως όσο η ταχύτητα μεγαλώνει ο απλός νόμος του Νεύτωνα γίνεται και περισσότερο λάθος 

(Σχήμα 2-4).  

Επίσης, για να ισχύουν οι θεμελιώδεις υπερνόμοι της διατήρησης της ορμής και της ενέργειας σε ένα 

κλειστό σύστημα σωμάτων (δηλ. που δεν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον), ξανα-ορίζονται τα μεγέθη 

της ορμής (P) και της ενέργειας (E) ως:  

 

  mmP  0  [2-16] 
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 22
0 mccm    [2-17] 

 

H τελευταία αυτή σχέση είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαπίστωση που προκύπτει από τη θεωρία 

σχετικότητας, και ίσως αποτελεί την πιο διάσημη εξίσωση της σημερινής φυσικής. Ουσιαστικά, 

δηλώνει ότι η μάζα είναι μια μορφή ενέργειας. Και μάλιστα, αν κανείς βάλει τις αριθμητικές τιμές στην 

παραπάνω εξίσωση, προκύπτει ότι μια μικρή ποσότητα μάζας αντιστοιχεί σε μια μεγάλη ποσότητα 

ενέργειας. Έτσι η ενέργεια αναδεικνύεται ως μια θεμελιώδης ποσότητα, που δεν μπορεί να 

δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί. Ακόμα και η ύλη αντιστοιχεί σε μια μορφή ενέργειας – 

‘συμπυκνωμένης’ και ‘συσκευασμένης’ θα έλεγε κανείς! Επομένως, ο νόμος διατήρησης ενέργειας της 

κλασικής μηχανικής γίνεται νόμος διατήρησης μάζας-ενέργειας. Το απόλυτο άφθαρτο της μάζας δεν 

ισχύει και δίνεται η δυνατότητα για μετασχηματισμό της μάζας σε ενέργεια και το ανάποδο. Και όσο 

κι αν αυτό φαίνεται ανορθόδοξο, αξίζει να σημειώσουμε ότι τέτοιοι μετασχηματισμοί συμβαίνουν 

συχνά γύρω μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαγνωστική απεικόνιση με PET (Positron 

Emission Tomography – τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου), όπου, όπως θα δούμε σε επόμενα 

κεφάλαια, ένα ποζιτρόνιο και ένα ηλεκτρόνιο εξαφανίζονται δίνοντας όλη τους τη μάζα για τη 

δημιουργία ισοδύναμης (σύμφωνα με την παραπάνω σχέση) ενέργειας που εμφανίζεται με μορφή 

φωτονίων (συνήθως δύο). 

 

mηρεμίας = m0 = 10 kg

𝜐 = 0.1 𝑚 𝑠  𝑚 ≈ 𝑚0

𝜐 =
1

100
𝑐  𝑚 = 1.00005 𝑚0,  δηλ. 10 kg → 10.0005 kg  

𝜐 =
1

10
𝑐  𝑚 = 1.005 𝑚0, δηλ. 10 kg → 10.05 kg  

𝜐 = 0.9𝑐  𝑚 ≈ 2.294 𝑚0, δηλ. 


≈ 23 kgm0 = 10 kg

 

Σχήμα 2-4. Πώς αλλάζει η μάζα ενός μωρού όταν από μια ταχύτητα 1 m/s (στην ουσία 3.6 km/h, 

δηλαδή μια βόλτα με το καρότσι) φτάνει να κινείται με 0.9 της ταχύτητας του φωτός.  

 

Σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας, θεμελιώδεις ιδιότητες του κόσμου μας όπως το μήκος, ο 

χρόνος και η μάζα εξαρτώνται από το σύστημα αναφοράς που διαλέγουμε για να τα κοιτάξουμε, είναι 

δηλαδή σχετικά. Ωστόσο, δεν μπορεί η πραγματικότητα να είναι σχετική. Η νέα αυτή θεωρία μοιάζει 

να υπονοεί ότι ο πραγματικός φυσικός κόσμος διαφεύγει της κατανόησής μας, κι αυτό που μπορούμε 

να ξέρουμε μόνο είναι τα αποτελέσματα συγκεκριμένης αλληλεπίδρασης ενός συγκεκριμένου 

παρατηρητή με τον φυσικό κόσμο.   

Το 1915, ο Einstein διατύπωσε τη γενική θεωρία σχετικότητας, ενοποιώντας ουσιαστικά την κλασική 

μηχανική του Newton και τον νόμο του για τη βαρύτητα με το πλαίσιο της ειδικής θεωρίας 

σχετικότητας, δίνοντας έτσι μια γενικευμένη θεωρία της βαρύτητας. Παρόλο που η δουλειά του είχε 

ως κίνητρο την επιθυμία να παράγει ένα απλό και καθαρό θεωρητικό σχήμα που να εξηγεί τη βαρύτητα, 

ωστόσο, ακολουθώντας την επιστημονική προσέγγιση, πρότεινε και τρεις διαφορετικές πειραματικές 
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διαδικασίες για τον έλεγχο (επιβεβαίωση ή κατάρριψη) της θεωρίας του. Οι δύο θεωρίες της 

σχετικότητας (ειδική και γενική) είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Η ειδική θεωρία αφορά κίνηση σε 

μεγάλες ταχύτητες, συγκρίσιμες με την ταχύτητα του φωτός, και έχει άμεση εφαρμογή σε φαινόμενα 

του μικρόκοσμου – δηλαδή συνεισφέρει στη σύγχρονη φυσική για τη μελέτη του μικρόκοσμου. Η 

γενική θεωρία σχετικότητας αφορά φαινόμενα που εμπλέκουν μεγάλες μάζες και έχει άμεση εφαρμογή 

στην αστρονομία και κοσμολογία.  

Η θεωρία σχετικότητας έχει σήμερα επιβεβαιωθεί σε μια πληθώρα πειραμάτων. Το ανώτατο όριο της 

ταχύτητας του φωτός δεν έχει καταρριφθεί. Πειράματα με επιτάχυνση ηλεκτρονίων σε μεγάλες 

διαφορές δυναμικού έχουν δείξει ότι παρόλη την αύξηση διαφοράς δυναμικού, η ταχύτητα παραμένει 

πάντα κάτω από την ταχύτητα του φωτός. Επίσης, μια σειρά από φαινόμενα αποδεικνύουν την 

ισοδυναμία μάζας-ενέργειας: έλλειμα μάζας στον πυρήνα των ατόμων, εξαΰλωση ύλης και αντιύλης 

με παραγωγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, εξαφάνιση φωτονίου με ταυτόχρονη παραγωγή ζεύγους 

ηλεκτρονίου και ποζιτρονίου (τα φαινόμενα αυτά θα αναλυθούν σε επόμενα κεφάλαια). Τέλος, η 

διαστολή του χρόνου έχει παρατηρηθεί σε φαινόμενα διάσπασης μιονίων στην ανώτερη ατμόσφαιρα.  

Τα μιόνια είναι ασταθή σωμάτια που παράγονται είτε στο εργαστήριο είτε στα ανώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας από τη διάσπαση πιονίων, που με τη σειρά τους παράγονται λόγω της αλληλεπίδρασης 

πρωτονίων μεγάλης ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας με το άζωτο και το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. 

Στα πειράματα του εργαστηρίου έχει μετρηθεί ο μέσος χρόνος ζωής τους στα 2.2μs. Επομένως, αυτό 

σημαίνει ότι ακόμα κι αν κινούνται με ταχύτητα σχεδόν όση και η ταχύτητα του φωτός, μπορούν να 

διανύσουν κατά μέσο όρο 660m πριν διασπαστούν σε σταθερότερες δομές. Ωστόσο, ανιχνευτές 

μπορούν να τα δουν και στην επιφάνεια της Γης, γεγονός που αποδεικνύει ότι για στις μεγάλες 

ταχύτητες που κινούνται (υ=0.99c και γ=7.1) ο χρόνος μέσης ζωής διαστέλλεται σε 16μs κι επομένως 

κατoρθώνουν να διανύσουν την απόσταση μέχρι την επιφάνεια της Γης.   

 

2.9. Σύγχρονη Φυσική 

2.9.1. Αρχή μια νέας εποχής 

Τα φαινόμενα που σχετίζονται με το φως και τη φύση του (τη διαμάχη: σώμα όπως έλεγε ο Newton, ή 

κύμα όπως έλεγαν οι μεταγενέστεροι και η θεωρία του Maxwell), γύρω στα 1900, έδωσαν τέλος την 

ώθηση για την δημιουργία της κβαντικής θεωρίας, ή όπως θα λέγαμε της θεωρίας του μικρόκοσμου. 

Μια και οι βιολογικές επιστήμες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη μελέτη του μικρόκοσμου, στη 

διάρκεια του βιβλίου θα δούμε αρκετά από τα στοιχεία αυτής της θεωρίας και τα αποτελέσματά της 

στην πράξη. Ωστόσο, για την πληρότητα αυτής εδώ της εισαγωγής θα αναφέρουμε μερικά βασικά 

στοιχεία που δείχνουν τη βασική ιδέα της κβαντικής θεωρίας, της σημερινής θα λέγαμε θεωρίας για τη 

φύση, της σύγχρονης φυσικής. 

Η σύγχρονη φυσική προέκυψε από την μελέτη της φύσης και της συμπεριφοράς του φωτός καθώς και 

της αλληλεπίδρασής του με την ύλη σε μικροσκοπικό επίπεδο. Αυτή η μελέτη ανέδειξε την θεμελιώδη 

διαπίστωση ότι η ύλη και η ενέργεια έχουν κοκκώδη μορφή, δηλαδή έρχονται σε μικρά βασικά 

κομματάκια (κβάντα). Αλλά ταυτόχρονα, η ύλη και η ενέργεια έχουν και κυματικές ιδιότητες. Αυτή η 

διαπίστωση είναι ευρέως γνωστή ως ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης και του φωτός. 

Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, η φύση και η συμπεριφορά του φωτός είχε πια αρχίσει να 

αποκαλύπτεται (αν και δεν είχε ακόμα γενική αποδοχή). Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν τόσο καθαρά 

για τη φύση της ύλης. Σήμερα ίσως είναι κοινοτυπία ο ισχυρισμός ότι ο κόσμος αποτελείται από άτομα. 

Η ύπαρξή τους όμως επιβεβαιώθηκε μόλις τον 20ο αιώνα. Βέβαια, υπήρξαν πολλές θεωρίες για την 

ύπαρξή τους ξεκινώντας ακόμα από τον Λεύκιππο και τον Δημόκριτο στην αρχαία Ελλάδα που 

διατύπωσαν τη θεωρία ότι ο κόσμος αποτελείται από αναλλοίωτα κινούμενα άτομα. Με βάση μια σειρά 

από πειράματα που έδιναν καλές ενδείξεις για την ατομική δομή του κόσμου, η άποψη αυτή 

αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα. Ωστόσο, το καθοριστικό πείραμα ήταν αυτό της σκέδασης ταχέως 

κινούμενων σωματίων α (που αργότερα ταυτίστηκαν με πυρήνες Ηλίου, δηλαδή συσσωματώματα 2 

πρωτονίων και 2 νετρονίων) από λεπτό μεταλλικό φύλλο χρυσού, που έγινε το 1909 από τους Geiger 

και Marsden και έδωσε τη δυνατότητα στον θεωρητικό συνεργάτη τους τον (ήδη Νομπελίστα χημικό) 

Rutherford να προτείνει το πυρηνικό μοντέλο του ατόμου, όπου τα άτομα αποτελούνται από έναν 
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συμπαγή θετικά φορτισμένο πυρήνα (~10-14 m) και σμήνος αρνητικά κινούμενων ηλεκτρονίων που 

κινούνται γύρω από τον πυρήνα (~10-10 m). Ωστόσο θεμελιώδη θέματα σε αυτό το μοντέλο δεν 

μπορούσαν να εξηγηθούν με την κλασική φυσική. Τα κυριότερα: πώς κινούμενα και επιταχυνόμενα 

φορτία δεν εκπέμπουν συνεχώς ΗΜ κύματα (με συνέπεια την κατάλυση της δομής των ατόμων) και 

πώς κάτω από συνθήκες η ύλη εκπέμπει ή/και απορροφά επιλεκτικά συγκεκριμένης συχνότητας ΗΜ 

(καθορισμένες για κάθε είδος ύλης).   

 

2.9.2. To φως στη σύγχρονη φυσική 

Κατά την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα ο Thomas Wedgwood, συγγενής του Δαρβίνου και 

διάσημος κατασκευαστής πορσελάνης, παρατήρησε ότι όλα τα θερμαινόμενα στερεά στους φούρνους 

του γίνονται κόκκινα στην ίδια θερμοκρασία, ανεξάρτητα από τη χημική σύσταση. Περαιτέρω μελέτη 

του εκπεμπόμενου φωτός έδειξε ότι όλα τα στερεά (ανεξάρτητα της χημικής σύστασης), σε 

θερμοκρασίες μικρότερες από 430οC εκπέμπουν ελάχιστα ορατό φως κι (αν δε φωτίζονται από άλλη 

πηγή) παρουσιάζονται ΄μαύρα΄. Για μεγαλύτερες θερμοκρασίες, εκπέμπουν στο ορατό με μέγιστη 

ένταση του φωτός σε συχνότητα που μετατοπίζεται προς μεγαλύτερες τιμές όπως αυξάνει η 

θερμοκρασία του σώματος: το θερμαινόμενο στερεό εκπέμπει αρχικά πιο έντονα στο κόκκινο, κι όπως 

αυξάνει η θερμοκρασία το χρώμα του μετατοπίζεται σε κίτρινο, κυανό, ιώδες, κλπ. Το φαινόμενο είναι 

γνωστό ως ακτινοβολία μαύρου (μέλανος) σώματος – αν και στην πράξη τα συγκεκριμένα στερεά δεν 

είναι πάντα μαύρα: τα θερμά στερεά εκπέμπουν φως σε όλες τις συχνότητες, άρα και απορροφούν φως 

όλων των συχνοτήτων, απ’ όπου και ο όρος μέλαν σώμα. 

Η απλότητα του φαινομένου και το γεγονός ότι το εκπεμπόμενο φως είναι ανεξάρτητο της σύστασης 

του στερεού κίνησε το ενδιαφέρον των ερευνητών. Τα συμπεράσματα από το πείραμα και την 

παρατήρηση έδειξαν ότι η ένταση του εκπεμπόμενου εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία (Τ) και όχι 

από τις λοιπές ιδιότητες του υλικού και μάλιστα η συχνότητα μέγιστης εκπομπής είναι ανάλογη της 

θερμοκρασίας. Το Σχήμα 2-5 δίνει μια γραφική αναπαράσταση του εκπεμπόμενου φωτός από ένα 

θερμό στερεό για διαφορετικές θερμοκρασίες του στερεού.  

 

όπως αυξάνει η 

θερμοκρασία του σώματος 

έχουμε: 

αύξηση της έντασης και 

μετατόπιση του μεγίστου 

σε υψηλότερες συχνότητες

(διαφορετικές καμπύλες 

αντιστοιχούν σε 

διαφορετική θερμοκρασία 

του στερεού σώματος, 

Τ1<Τ2<...<Τκ)
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Σχήμα 2-5. Γραφική αναπαράσταση της έντασης εκπεμπόμενου φωτός από θερμό στερεό ως 

συνάρτηση της συχνότητας. Οι διαφορετικές καμπύλες αντιστοιχούν σε διαφορετικές θερμοκρασίες 

του στερεού. 
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Οι προσπάθειες για την εξήγηση του φαινομένου με βάση την κλασική μηχανική και τον 

ηλεκτρομαγνητισμό βασίστηκαν στην υπόθεση ότι το φως (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία) 

εκπέμπεται από την άτακτη μεταβολή της κίνησης μικροσκοπικών φορτίων του στερεού εξαιτίας της 

θερμικής τους κίνησης. Η προσέγγιση αυτή εξηγεί σε γενικές γραμμές τη συσχέτιση του φαινομένου 

με τη θερμοκρασία του στερεού και εισάγει τη σταθερά της ταχύτητας του φωτός και τη σταθερά του 

Boltzmann από τη στατιστική μελέτη. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τον ακριβή τύπο της έντασης του φωτός 

ως συνάρτηση της συχνότητας και της θερμοκρασίας δε συμφωνεί με την παραπάνω πειραματική 

καμπύλη για όλες τις συχνότητες.  

Ο γρίφος της ακτινοβολίας από θερμό στερεό έθεσε σε αμφισβήτηση την κλασική προσέγγιση στη 

Φυσική, και γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα έγινε ένα από τα κεντρικά προβλήματα της έρευνας. 

Ανάμεσα σε άλλους ερευνητές ο Max Planck μετά από πολλές μαθηματικές δοκιμές, βρήκε εμπειρικά 

έναν μαθηματικό τύπο που να εξαρτάται από τα μεγέθη και τις σταθερές που εμπλέκονται από τη φύση 

του φαινομένου (ταχύτητα του φωτός και Boltzmann) και να περιγράφει την πειραματική καμπύλη:  

 

 𝐼(𝑣, 𝑇) =
8휋𝑣2

𝑐3
ℎ𝑣

𝑒ℎ𝑣 𝑘𝑇 − 1
 [2-18] 

 

όπου Ι είναι η ένταση του φωτός που εκπέμπεται σε κάθε συχνότητα φωτός v και για θερμοκρασία 

σώματος Τ, c η ταχύτητα του φωτός, k η σταθερά του Boltzmann και h μια ακόμα σταθερά, που 

αργότερα ονομάστηκε σταθερά του Planck.   

Ο Planck αργότερα έλεγε: «Ως τότε είχα κλείσει έξι χρόνια (από το 1894) κατά τα οποία πάλευα χωρίς 

επιτυχία με το πρόβλημα της θερμικής ισορροπίας ανάμεσα στην ακτινοβολία και την ύλη,  ήξερα δε ότι 

πρόκειται για ένα πρόβλημα θεμελιώδους σημασίας για τη φυσική. Γνώριζα επίσης τον τύπο που εκφράζει 

την κατανομή ενέργειας στα κανονικά φάσματα. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί κάποια θεωρητική ερμηνεία με 

κάθε τίμημα, οσοδήποτε μεγάλο κι αν ήταν». (Η. Kragh, Οι γενιές των κβάντων: Η ιστορία της φυσικής 

του 20ου αιώνα, Κάτοπτρο, Αθήνα, 2004, σελ.85). Όντως, η πρόταση του Planck αντιστοιχούσε σε 

υψηλό κόστος, καθώς σήμανε την ανατροπή της κλασικής φυσικής και την ανάπτυξη της σύγχρονης 

(κβαντικής) φυσικής.  

Ο Planck πρότεινε την ιδέα της κβάντωσης της ενέργειας του εκπεμπόμενου φωτός, δηλαδή δέχτηκε 

ότι η ενέργεια που εκπέμπεται από τα άτακτα κινούμενα μικροσκοπικά φορτία δεν μπορεί να έχει 

οποιαδήποτε τιμή, αλλά μπορεί να πάρει μόνο συγκεκριμένες τιμές. Μάλιστα, σύνδεσε την ενέργεια Ε 

που μπορεί να εκπέμψει ο μικρός ταλαντωτής με τη συχνότητα ν του εκπεμπόμενου φωτός με μια 

σταθερά h:  

 

 𝐸 = ℎ𝑣 [2-19] 

 

Με αυτή την παραδοχή, μπόρεσε να εξηγήσει τον πειραματικό τύπο για τις συχνότητες και εντάσεις 

του φωτός που εκπέμπεται από θερμά σώματα. Η παραπάνω σχέση δηλώνει ότι υπάρχει μια μικρότερη 

δυνατή ποσότητα ενέργειας με την οποία εκπέμπεται το φως. Η ποσότητα αυτή είναι διαφορετική για 

φως διαφορετικής συχνότητας, για την ακρίβεια είναι ανάλογη με τη συχνότητα. Δηλαδή φως 

μεγαλύτερης συχνότητας έρχεται σε μεγαλύτερα κομμάτια ενέργειας.  

Πρέπει να πούμε ότι ο Planck δεν πίστευε ότι αυτή η υπόθεση αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα – 

το θεώρησε μάλλον ως ένα τέχνασμα για να εξηγήσει την ακτινοβολία από θερμά στερεά. Ο Einstein 

ήταν από τους πρώτους (και εκείνη την εποχή ίσως και ο μόνος) που πήρε στα σοβαρά την υπόθεση 

του Planck και αναγνώρισε την σημασία της ιδέας της κβάντωσης. Ο Einstein γενίκευσε την υπόθεση 

του Planck ότι οι ‘μικροί ταλαντωτές’ στο εσωτερικό ενός στερεού εκπέμπουν ενέργεια σε μικρά 

κομματάκια (κβάντα) και όχι συνεχώς, και πρότεινε ότι η κβάντωση της ενέργειας του φωτός ισχύει 

γενικά (όχι μόνο στην εκπομπή του από τους ταλαντωτές). Έτσι υπέθεσε ότι στη γενική περίπτωση η 

ΗΜ ακτινοβολία δεν είναι ένα συνεχές κύμα. Αντίθετα, έρχεται σε συγκεκριμένες ποσότητες που 
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ονομάζονται κβάντα φωτός ή αλλιώς φωτόνια. Ο όρος φωτόνια δόθηκε αρκετά αργότερα από την 

αρχική υπόθεση, από τον Gilbert Lewis στο Berkeley το 1926, και μπήκε ως δόκιμος πια όρος στην 

επιστήμη τον επόμενο χρόνο, όταν το 5ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής του Solvay είχε τον τίτλο 

«Ηλεκτρόνια και Φωτόνια» (Σχήμα 2-6).    

 

 

Σχήμα 2-6. Στη φωτογραφία απεικονίζονται οι σύνεδροι της 5ης επιστημονικής συνάντησης του 

Solvay το 1927 – μερικοί από τους πιο σημαντικούς φυσικούς που θεμελίωσαν τη σημερινή φυσική, 

στην. Ο Solvay ήταν Βέλγος χημικός που είχε πλουτίσει από την ανάπτυξη μεθόδου για την 

παραγωγή ανθρακικού νατρίου (κοινώς η σόδα, ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 

βιομηχανικά χημικά στην κατασκευή γυαλιού, χαρτιού, απορρυπαντικών, σαπουνιού, καθώς και 

άλλων χημικών ουσιών), και καλλιεργούσε τις επιστημονικές ανησυχίες του χρηματοδοτώντας 

επιστημονικές συναντήσεις. Το 1ο Counseils Solvay  έγινε το 1911 και από τότε διεξάγονται τακτικά 

συνέδρια με τη χρηματοδότηση του Solvay Institutes for Physics and Chemistry. Πηγή: Benjamin 

Couprie, Institut International de Physique Solvay, Brussels, Belgiumvia Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASolvay_conference_1927.jpg. 

 

Ο Einstein έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα μελετώντας (τελευταίος σε μια μεγάλη σειρά άλλων 

σύγχρονων επιστημόνων) το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, 

πειράματα έδειχναν ότι φως που πέφτει σε μεταλλικές πλάκες μπορεί να εξάγει ηλεκτρόνια – το γνωστό 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Η παρατήρηση δείχνει ότι: 

 φως μεγαλύτερης έντασης εκδιώκει περισσότερα ηλεκτρόνια ανά μονάδα χρόνου,  

 η μέγιστη ταχύτητα των εξερχομένων ηλεκτρονίων εξαρτάται από τη συχνότητα του φωτός  

και όχι από την έντασή του: φως μεγαλύτερης συχνότητας εξάγει ηλεκτρόνια που κινούνται με 

μεγαλύτερη ταχύτητα., και 

 φως με συχνότητα μικρότερη από μια οριακή τιμή (χαρακτηριστική του υλικού)  

δεν μπορεί να εκδιώξει ηλεκτρόνια. 

Προσπάθειες για την εξήγηση του φαινομένου με την κλασική προσέγγιση απέτυχαν, καθώς η 

ταχύτητα των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων θα έπρεπε να εξαρτάται από την ένταση (ως θέμα 

διατήρησης ενέργειας), Επιπλέον, η κλασική προσέγγιση δεν μπορεί να δικαιολογήσει το κατώφλι 

συχνότητας – θα έπρεπε φως οποιασδήποτε συχνότητας να μπορεί να εξάγει ηλεκτρόνια, αρκεί να έχει 

κατάλληλη ένταση.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASolvay_conference_1927.jpg
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Το 1905 ο Einstein εφάρμοσε την υπόθεση του Planck για τη κβάντωση της ενέργειας των μικρών 

ταλαντωτών στο θερμό στερεό και την προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Έτσι υπέθεσε ότι το 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα (το φως δηλαδή) δεν είναι συνεχές. Αντίθετα, έρχεται σε συγκεκριμένες 

ποσότητες που ονομάζονται κβάντα φωτός ή αλλιώς φωτόνια. Όλο το φως μιας συγκεκριμένης 

συχνότητας ν (=χρώμα) έρχεται σε φωτόνια που το καθένα έχει την συγκεκριμένη ενέργεια Ε=hν. 

Ωστόσο, αλλάζοντας τη συχνότητα του φωτός αλλάζει και η ενέργεια του κάθε φωτονίου. Έτσι, για το 

φως η ενέργεια είναι ανάλογη της συχνότητας. Η ενέργεια αυτή του φωτονίου αποδίδεται κατά ένα 

μέρος για να καλύψει το έργο εξόδου του ηλεκτρονίου (b), ενώ το υπόλοιπο απομένει ως κινητική 

ενέργεια (T) του ηλεκτρονίου. Η γνωστή εξίσωση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου δεν είναι παρά μια 

διατήρηση ενέργειας: 

 

 ℎ𝑣 = 𝑏 + 𝑇 [2-20] 

 

Αυτή η θεωρία είναι γνωστή σήμερα ως κβάντωση του φωτός, εξήγησε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

και του χάρισε το Νόμπελ Φυσικής το 1921. 

Με βάση την υπόθεση κβάντωσης του φωτός, στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ένα ηλεκτρόνιο 

απορροφά ένα μόνο φωτόνιο. Για να εκδιωχθεί το ηλεκτρόνιο πρέπει το φωτόνιο να έχει ίση ή 

μεγαλύτερη ενέργεια από το έργο εξόδου του ηλεκτρονίου. Επομένως, φωτόνιο με μικρότερη ενέργεια, 

δηλαδή συχνότητα, δεν μπορεί να εκδιώξει ηλεκτρόνια – έτσι εξηγείται το παρατηρούμενο κατώφλι 

στη συχνότητα. Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια του φωτονίου (δηλαδή η συχνότητα) τόση 

περισσότερη ενέργεια δίνεται στο ηλεκτρόνιο που κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα μετά την έξοδό 

του. Φως μεγαλύτερης έντασης σημαίνει περισσότερα επιμέρους φωτόνια. Επομένως η ένταση μιας 

δέσμης φωτός συγκεκριμένης συχνότητας σημαίνει περισσότερα φωτόνια, τα οποία εξάγουν 

περισσότερα ηλεκτρόνια. 

Σημείωση: Ο Millikan ασχολήθηκε με την μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου για περίπου δέκα 

χρόνια, προσπαθώντας να αποδείξει ότι ο Einstein έσφαλε στην θεωρία του. Τελικά κατέληξε να βρει 

μια ακριβή μέθοδο για τη μέτρηση της σταθεράς του Planck και για την επιβεβαίωση της θεωρίας του 

Einstein. Προς ολοκλήρωση της ειρωνείας, πήρε και το βραβείο Nobel Φυσικής το 1923 για αυτή τη 

σημαντική εργασία.  

 

2.9.3. Η παγκόσμια σταθερά του Planck 

Η σταθερά του Planck σύμφωνα με σημερινούς υπολογισμούς έχει την παρακάτω τιμή (ο αριθμός στην 

παρένθεση δίνει το σφάλμα μέτρησης στα τελευταία δύο ψηφία):    

 

 ℎ = 6.626 070 040(81) ×  10−34 𝐽𝑠 [2-21] 

 

Συχνά με το ίδιο όνομα αναφέρεται και το σχετικό μέγεθος ℏ:  

 

 ℏ =  
ℎ

2휋
= 1.054 571 800(13) × 10−34 𝐽𝑠 [2-22] 

 

όπου ο αριθμός π είναι ο λόγος της περιμέτρου προς τη διάμετρο κάθε κύκλου και είναι ίσος με π=3.14 

(ο π είναι άρρητος και μια καλύτερη προσέγγισή του με στα πρώτα 10 δεκαδικά ψηφία είναι 

3.1415926535…). Το σύμβολο ℏ διαβάζεται h-bar (έιτσ-μπαρ) και συχνά το αναφέρουμε και ως 

ανηγμένη σταθερά Planck, από το ρήμα ανάγω, δηλ. μετατρέπω – προσέξτε, είναι διαφορετικό από τη 

λέξη ανοιγμένη, που προέρχεται από το ρήμα ανοίγω. 
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Μια μικρή διευκρίνιση σχετικά με τις δύο μορφές της σταθεράς Planck. Σε πολλές περιπτώσεις στη 

φυσική συναντούμε ζεύγη μεγεθών (ας πούμε Α και α) που συνδέονται με αυτή τη σχέση, δηλ. Α=2πα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις αναφερόμαστε για το ίδιο μέγεθος εκφρασμένο με λίγο διαφορετικό τρόπο. Για 

παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το μήκος. Αν θέλουμε να μετρήσουμε μήκος, μπορούμε να ορίσουμε ένα 

μέτρο με ένα συγκεκριμένο μήκος Α και με βάση αυτό μπορούμε να μετρήσουμε κάθε άλλο μήκος 

(Σχήμα 2-7: Α). Αρκετές φορές αυτή η σύγκριση ίσως να είναι κουραστική. Ένας εναλλακτικός τρόπος 

είναι να κατασκευάσουμε ένα τροχό με περίμετρο Α και κυλώντας τον πάνω στο δρόμο να μετρούμε 

πόσες στροφές έχει κάνει (Σχήμα 2-7: Β). Τότε, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στροφών με την 

περίμετρο παίρνουμε το μήκος που έχουμε διανύσει. Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε σε ένα τροχό, 

δηλαδή κύκλο, το μέγεθος που συνήθως αναφέρουμε δεν είναι η περίμετρος, αλλά η ακτίνα (α), που 

συνδέεται με την περίμετρο μέσω του αριθμού π: 

 

 A=2πα [2-23] 

 

Παρόμοια είναι και η σχέση των δύο μορφών της σταθεράς Planck. Aν θεωρήσετε ότι το h είναι η 

περίμετρος ενός κύκλου, τότε το ℏ είναι η ακτίνα του.  

Η σταθερά του Planck  δεν είναι άλλο από το κβάντο της δράσης. Δηλαδή, το μικρότερο ποσό δράσης 

που μπορούμε να βρούμε στη φύση. Το φυσικό μέγεθος της δράσης παραλείπεται συνήθως από την 

εισαγωγική παρουσίαση της φυσικής της κίνησης. Η κίνηση συνήθως μελετάται ως η αλλαγή στη θέση 

με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη συμπληρώνεται εξετάζοντας πώς αλλάζει και η ταχύτητα στο ίδιο 

διάστημα. Αυτά τα δύο αρκούν για να περιγράψουμε την τροχιά και τη συμπεριφορά ενός υλικού 

σημείου κατά την κίνησή του. Ωστόσο, αν δούμε την κίνηση ως μια θεμελιώδη αλλαγή, το μέγεθος που 

θα μπορούσε να περιγράψει συνολικά και συνοπτικά την αλλαγή είναι η αλλαγή της συνολικής του 

ενέργειας επί το συνολικό χρόνο της διάρκειας της αλλαγής. Το μέγεθος αυτό είναι η δράση (S) κι έχει 

προφανώς διαστάσεις ενέργειας επί χρόνο, δηλαδή, στο Διεθνές Σύστημα η μονάδα μέτρησης είναι 

Joule επί second (Js).   

Αν δούμε ένα απλό παράδειγμα ενός σώματος που κινείται χωρίς δυναμική ενέργεια: περισσότερη 

κινητική ενέργεια αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη αλλαγή (δράση), επίσης, περισσότερος χρόνος κίνησης 

αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη αλλαγή (δηλ. δράση). Ένας άνθρωπος με μάζα 60kg που κάνει δύο βήματα 

(1.5m) σε 2 δευτερόλεπτα αντιστοιχεί σε δράση 90Js. Αντίστοιχα, ένα μυρμήγκι με μάζα 2 χιλιοστά 

του γραμμαρίου (= 2×10-6 kg) που διανύει την ίδια απόσταση σε ένα λεπτό, αντιστοιχεί σε δράση 

90×10-6 Js.  

Στην περίπτωση των φωτονίων, η μικρότερη δυνατή αλλαγή αντιστοιχεί στη σταθερά Planck, που είναι 

πολλές τάξεις μεγέθους (~10-34 Js) από τη δράση που υπολογίσαμε στα προηγούμενα παραδείγματα 

που αναφέρονται στην ανθρώπινη κλίμακα. Ωστόσο το κβάντο δράσης δεν είναι καθολικό, αλλά 

εξαρτάται από τη συχνότητα του φωτονίου δηλαδή στο γινόμενο της ενέργειας του φωτονίου επί την 

περίοδο (ή αλλιώς το πηλίκο της ενέργειας προς τη συχνότητα.  

Είναι προφανές, ότι με βάση αυτή την παραδοχή (την ύπαρξη της ελάχιστης δράσης) ένα γεγονός που 

(κατά μέσο όρο) αντιστοιχεί σε δράση μικρότερη από το κβάντο δράσης, δε μπορεί να παρατηρηθεί. 

Επίσης, η παραδοχή αυτή έχει σημαντικές συνέπειες για μεγέθη που το γινόμενό τους έχει διαστάσεις 

της δράσης. Ένα τέτοιο ζευγάρι μεγεθών είναι η ενέργεια και ο χρόνος: 

 

 휀휈έ휌𝛾휀휄𝛼 (𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒) × 𝜒휌ό휈휊𝜍 (𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑) = 𝛿휌ά𝜎휂 (𝐽 ∙ 𝑠) [2-24] 

 

Το κβάντο δράσης και όπως αυτό εκφράζεται από τη σταθερά Planck είναι μια παγκόσμια σταθερά που 

εμπλέκεται σε μια σειρά από φαινόμενα στον μικρόκοσμο και καθορίζει τη δομή και τη συμπεριφορά 

του. Θα μας απασχολήσει ξανά παρακάτω, στους βασικούς νόμους της σύγχρονης φυσικής και 

ιδιαίτερα στην αρχή της απροσδιοριστίας (ή αλλιώς γνωστή και ως αρχή του Heisenberg). Η οποία 

προκύπτει ακριβώς από την παραδοχή ότι η σταθερά του Planck είναι το κβάντο της δράσης. 
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Σχήμα 2-7. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα μέτρο Α για να μετρήσουμε ένα μέγεθος, με ανάλογο τρόπο 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ίδια μέτρηση το μέτρο Α/2π. Στη δεύτερη περίπτωση είναι 

σα να μετρούμε αριθμό κύκλων (που έχουν περίμετρο Α) και ακτίνα Α/2π. 

 

 

2.9.4. Η ύλη στη σύγχρονη φυσική 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, πειράματα ηλεκτρόλυσης δείχνουν ότι η ύλη απαρτίζεται από μόρια κι 

αυτά από άτομα, ενώ τα άτομα αποτελούνται από θετικά και αρνητικά ηλεκτρικά φορτία. Το ηλεκτρικό 

φορτίο εμφανίζεται στα πειράματα κβαντωμένο, δηλαδή εμφανίζεται πάντα σε ακέραια πολλαπλάσια 

κάποιας θεμελιώδους ποσότητας. 

Το 1897 ο Joseph J. Thomson μελέτησε τα φορτία που βγαίνουν από την ύλη στο φωτοηλεκτρικό και 

τα αναγνώρισε ως αρνητικά φορτισμένα σωματίδια (που ονόμασε ηλεκτρόνια) με μικρή μάζα, περίπου 

1800 φορές μικρότερη από την μάζα του μικρότερου γνωστού ατόμου και ηλεκτρικό φορτίο όσο το 

στοιχειώδες.  
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Πειράματα τα επόμενα χρόνια κατέληξαν στο πυρηνικό μοντέλο για τη δομή της ύλης: τα άτομα 

αποτελούνται από ένα θετικό κέντρο όπου συγκεντρώνεται σχεδόν όλη η μάζα του ατόμου, ενώ στο 

γύρω χώρο κατανέμονται ηλεκτρόνια με συνολικό αρνητικό φορτίο όσο το θετικό του πυρήνα. Το 

μοντέλο προτάθηκε θεωρητικά από τον Ernest Rutherford, στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει τα 

πειράματα σκέδασης από τους συνεργάτες του Hans Geiger και Ernest Marsden (Σχήμα 2-8).  

 

θετικοί πυρήνες Ηe (2 πρωτόνια και 2 νετρόνια) πέφτουν πάνω σε λεπτά φύλλα χρυσού

αν τα ηλεκτρικά φορτία είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένα μέσα στην ύλη, τα ταχέα φορτία-
βλήματα θα συνεχίσουν κανονικά την πορεία 
τους με μικρές εκτροπές που οφείλονται σε 
απώσεις από τα θετικά φορτία και έλξεις από τα 
ηλεκτρικά

αν η ύλη είναι δομημένη κατά το μοντέλο του 
Rutherford, τα ταχέα φορτία-βλήματα θα 
συνεχίσουν κανονικά την πορεία τους στα ‘κενά’ 
ανάμεσα στους πυρήνες με μικρές εκτροπές που 
οφείλονται στις έλξεις από τα διάσπαρτα 
ηλεκτρόνια, αλλά θα όταν συναντήσουν το 
ισχυρό θετικό φορτίο του πυρήνα θα 
ανακλασθούν  

Σχήμα 2-8. Βομβαρδισμός ύλης με μικρά θετικά φορτία (πυρήνες ηλίου) έδειξε ανάκλαση των 

φορτίων με τρόπο που αναμένεται αν η ύλη είναι δομημένη κατά το μοντέλο Rutherford.  

 

Ωστόσο, το πυρηνικό μοντέλο δεν μπόρεσε να εξηγήσει μια σειρά από ερωτήματα. Ένα βασικό αφορά 

στην σταθερότητα του ατόμου, και συγκεκριμένα την ύπαρξη των ηλεκτρονίων στον χώρο γύρω από 

τον πυρήνα. Στη γενική περίπτωση θα πρέπει τα ηλεκτρόνια να έλκονται από το θετικό φορτίο του 

πυρήνα και άρα να πέσουν τελικά στον πυρήνα (αντίθετο με τα αποτελέσματα των πειραμάτων που 

δείχνουν μεγάλη σχετικά απόσταση των αρνητικών φορτίων από τα θετικά φορτισμένα κέντρα). 

Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η ελκτική ηλεκτρική δύναμη λειτουργεί ως κεντρομόλος και αναγκάζει 

τα ηλεκτρόνια σε κάποια περιστροφική κίνηση γύρω από το θετικό πυρήνα (σε αναλογία με την κίνηση 

των πλανητών γύρω από τον ήλιο), οπότε διατηρούνται στις αποστάσεις που παρατηρούμε. Σε αυτή 

όμως την περίπτωση, το κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου θα πρέπει να παράγει 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα, άρα να χάνει από την κινητική του ενέργεια (μετατροπή σε 

ηλεκτρομαγνητική) κι επομένως τελικά να μειώσει την ακτίνα τροχιάς και να συνθλιβεί στον πυρήνα.  

Επιπλέον, το μοντέλο του Rutherford δεν μπορεί να εξηγήσει την εκπομπή φωτός από αέρια. 

Υπέρθερμα στερεά και υγρά σώματα (ακόμα και αέρια σε μεγάλες πιέσεις, όπως για παράδειγμα σε 

αστέρες) εκπέμπουν φως σε όλες τις συχνότητες, που έχει μια συνεχή κατανομή έντασης, την γνωστή 

κατανομή της εκπομπής του μέλανος σώματος. Σε αντίθεση, αέρια σε χαμηλή πίεση, όταν διεγερθούν 

(π.χ. με μια ηλεκτρική εκκένωση) εκπέμπουν φως σε συγκεκριμένες μόνο συχνότητες (διακριτό ή 

αλλιώς γραμμικό φάσμα) που είναι χαρακτηριστικές για κάθε στοιχείο.  

Το πιο απλό φάσμα δίνεται από το αέριο υδρογόνο, όπου στην περιοχή του ορατού εμφανίζεται φως σε 

λίγες μόνο διακριτές συχνότητες, ενώ για όλες τις υπόλοιπες συχνότητες η ένταση είναι μηδενική 

(Σχήμα 2-9).  Άλλα στοιχεία, όπως ο υδράργυρος και το νέον δίνουν επίσης γραμμικά φάσματα, που 

αποτελούνται από γραμμές εκπομπής σε διαφορετικές συχνότητες (χαρακτηριστικές για το κάθε 

στοιχείο). Μια και κάθε στοιχείο εκπέμπει το δικό του χαρακτηριστικό σύνολο από μεμονωμένες 
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συχνότητες (που δεν είναι ίδιο με κανένα άλλο στοιχείο), η μελέτη του εκπεμπόμενου φωτός είναι ένα 

εργαλείο για τον ακριβή προσδιορισμό της χημικής σύστασης ενός άγνωστου δείγματος. Αυτή η 

τεχνική (η ανάλυση του φωτός που προέρχεται από ένα άγνωστο δείγμα και η αναγνώριση των 

επιμέρους διακριτών συχνοτήτων που περιλαμβάνει), γνωστή και ως φασματοσκοπία, έγινε δημοφιλής 

ανάμεσα στο 1860 και το 1900 και χρησιμοποιήθηκε από πολλούς επιστήμονες για χημική ανάλυση 

άγνωστης ύλης αλλά και για την ανακάλυψη στοιχείων που ήταν ως τότε άγνωστα (παρατηρούμενα 

άγνωστα σύνολα γραμμών αντιστοιχήθηκαν σε νέα άγνωστα ως τότε στοιχεία). Επίσης, από τότε μέχρι 

και σήμερα η ανάλυση σε επιμέρους συχνότητες παρατηρούμενου φωτός που εκπέμπεται από διάφορα 

ουράνια σώματα αποτελεί τη βασικότερη τεχνική αστρονομίας.   

 

3.53.02.52.01.00.5 1.5

συχνότητα (1×1015 Hz) 

σειρά 
Paschen

(υπέρυθρο)

σειρά 
Balmer

(ορατό και 
υπεριώδες)

σειρά 
Lyman

(ακτίνες Χ)

φάσμα εκπομπής από 
αέριο υδρογόνο

 

Σχήμα 2-9. Φάσμα εκπομπής από αέριο υδρογόνο. Αρχικά παρατηρήθηκαν οι εκπεμπόμενες 

συχνότητες στην περιοχή του ορατού, και αργότερα οι λοιπές συχνότητες. Συνολικά το φάσμα 

παρουσιάζει πολλές διακριτές σειρές εκπεμπόμενων συχνοτήτων (=κορυφών). Στην περιοχή 

συχνοτήτων που εξετάζουμε φαίνονται τρεις σειρές: η σειρά Paschen σε χαμηλές συχνότητες στο 

υπέρυθρο, η σειρά Balmer σε συχνότητες που αντιστοιχούν στο ορατό και το υπεριώδες, και η σειρά 

Lyman σε υψηλότερες συχνότητες στην περιοχή των ακτίνων Χ. Σε κάθε σειρά οι παρατηρούμενες 

κορυφές πλησιάζουν μεταξύ τους όσο αυξάνει η συχνότητα.    

 

Πειράματα ανέδειξαν ότι το φάσμα εκπομπής από αέριο υδρογόνο παρουσιάζει πολλές διακριτές σειρές 

εκπεμπόμενων συχνοτήτων (=κορυφών). Η σειρά Lyman σε υψηλότερες συχνότητες στην περιοχή των 

ακτίνων Χ, μετά η σειρά Balmer σε συχνότητες που αντιστοιχούν στο ορατό και το υπεριώδες, η 

Paschen σε χαμηλές συχνότητες στο υπέρυθρο, και άλλες σειρές σε ακόμη χαμηλότερες συχνότητες 

(Brackett, Pfund που δεν απεικονίζονται στο Σχήμα 2-9, αλλά βρίσκονται στο αριστερό άκρο του άξονα 

των συχνοτήτων). Σε κάθε σειρά, οι παρατηρούμενες κορυφές πλησιάζουν μεταξύ τους όσο αυξάνει η 

συχνότητα.  

Μετά από μαθηματικές δοκιμές, ο καθηγητής Γυμνασίου Johann J. Balmer απέδειξε ότι οι συχνότητες 

των κορυφών παρουσίαζαν μια κανονική κατανομή. Αν αριθμήσουμε με διαδοχικούς αριθμούς nf τις 

σειρές (ξεκινώντας από τη σειρά Lyman στις υψηλότερες συχνότητες) και επίσης αν αριθμήσουμε με 

διαδοχικούς αριθμούς nκ τις διαδοχικές γραμμές μέσα σε κάθε σειρά, τότε για όλες τις σειρές το μήκος 

κύματος λ κάθε κορυφής δίνεται από την παρακάτω απλή σχέση: 

 

 
1

휆
= 𝑅 (

1

𝑛𝑓
2 −

1

𝑛𝜅
2) [2-25] 
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όπου  R=1.0973731568508(65)×107m−1 είναι μια σταθερά ίδια για όλες τις σειρές (σταθερά Rydberg), 

ενώ ο Πίνακας 2-1 δίνει τους ακέραιους αριθμούς n για κάθε σειρά και γραμμή.  

Από την παραπάνω σχέση, και με δεδομένο ότι η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι η σταθερά c, 

προκύπτει εύκολα ότι η συχνότητα ν κάθε κορυφής δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

 휈 =
𝑐

휆
= 𝑐𝑅 (

1

𝑛𝑓
2 −

1

𝑛𝜅
2) [2-26 

 

 

Πίνακας 2-1. Αρίθμηση των φασματικών γραμμών και σειρών του υδρογόνου.  

σειρά αριθμός σειράς nf αριθμός γραμμής nκ 

Lyman nf = 1 nκ = 2, 3, 4, 5, … 

Balmer nf = 2 nκ = 3, 4, 5, 6, … 

Paschen nf = 3 nκ = 4, 5, 6, 7, … 

Brackett nf = 4 nκ = 5, 6, 7, 8, … 

Pfund nf = 5 nκ = 6, 7, 8, 9, … 

 

Ο Niels Bohr είχε συνεργαστεί με τον Thomson και τον Rutherford και είχε μελετήσει τα φάσματα 

αερίων. Έτσι, λίγα χρόνια μετά την ανακάλυψη του Rutherford και της ομάδας σχετικά με την ατομική 

δομή, και προσπαθώντας να εξηγήσει τόσο τη σταθερότητα του ατόμου όπως το παρουσίαζε ο 

Rutherford, αλλά και να εξηγήσει τα φάσματα απορρόφησης (και εκπομπής), έκανε μια επαναστατική 

πρόταση. Αξιωματικά, όρισε ότι η κλασική θεωρία ηλεκτρομαγνητισμού όπως παρουσιάστηκε από τον 

Maxwell και επιβεβαιώθηκε πειραματικά από τον Hertz, δεν ισχύει στην ατομική κλίμακα.  

Υιοθετώντας την υπόθεση των Planck-Einstein για την ενεργειακή κβάντωση του φωτός, ο Bohr 

θεώρησε ότι και η ενεργειακή κατάσταση του ηλεκτρονίου στο σύστημα του ατόμου είναι 

κβαντισμένη. Δηλαδή, υπέθεσε ότι το ηλεκτρόνιο μπορεί να έχει μόνο συγκεκριμένες τιμές ολικής 

ενέργειας (κινητικής και δυναμικής). Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στην 

ενεργειακή κατάσταση με την ελάχιστη ενέργεια (Ε1), που κατά συνθήκη θεωρείται η πρώτη επιτρεπτή, 

επομένως την χαρακτηρίζει ο αριθμός n=1 (που ονομάζεται και κύριος κβαντικός αριθμός). Κάθε 

επόμενη επιτρεπτή ενεργειακή κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από διαδοχικούς αύξοντες αριθμούς 

έχει ενέργεια δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

 𝛦𝑛 =
1

𝑛2
 𝐸1 [2-27] 

 

Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση, το μοντέλο Bohr θεωρεί ότι το ηλεκτρόνιο (με μάζα me και φορτίο e) 

στη βασική ενεργειακή κατάσταση κινείται με ταχύτητα υ1 σε μια κυκλική τροχιά (ή τροχιακό) ακτίνας 

r1 γύρω από τον πυρήνα (Σχήμα 2-10), ενώ κάθε επόμενη επιτρεπτή ενεργειακή κατάσταση με αύξοντα 

αριθμό n αντιστοιχεί σε παρόμοια κίνηση με ταχύτητα υn και ακτίνα rn. Ο Bohr τόλμησε ένα ακόμα 

βήμα στη θεωρία του και υπέθεσε ότι και η στροφορμή L του ηλεκτρονίου σε αυτή του την κίνηση 

είναι κβαντισμένη και η επιτρεπτή τιμή της για κάθε τροχιακό είναι πολλαπλάσιο της σταθεράς ℏ: 

 

 𝐿𝑛 = 𝑚𝑒𝜐𝑛𝑟𝑛 = 𝑛ℏ [2-28] 
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ό휋휊𝜐 𝑛 =  𝑜 𝛼ύ휉𝜔휈 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏휊𝜐 𝜏휌휊𝜒휄𝛼휅휊ύ =  휅ύ휌휄휊𝜍 휅𝛽𝛼휈𝜏휄휅ό𝜍 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 = 1, 2, 3, … 

 

 

FHM
υ

r

mp, Qp

me, e

−

+

πυρήνας

ηλεκτρόνιο

 

Σχήμα 2-10. Η κυκλική κίνηση του ηλεκτρονίου σε επιτρεπτό τροχιακό, κατά το μοντέλο Bohr.  

 

Σε αυτή την κατάσταση, η ολική ενέργεια είναι το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής (εξαιτίας 

του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα): 

 

 

𝛦𝜊𝜆𝜄𝜅ή = 𝛦𝜅𝜄𝜈 𝜏𝜄𝜅ή + 𝛦𝛿𝜐𝜈𝛼𝜇𝜄𝜅ή =
1

2
𝑚𝑒𝜐𝑛

2 + (−𝑘𝑒
𝑒2

𝑟𝑛
),    

όπου 

𝑘𝑒 =
1

4휋𝑒0
= 𝜎𝜏𝛼휃휀휌ά 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 

[2-29] 

 

Σημειώστε ότι το αρνητικό πρόσημο στη δυναμική ενέργεια εκφράζει το γεγονός ότι το ηλεκτρόνιο ως 

αρνητικό φορτίο είναι δεσμευμένο στο πεδίο του θετικού πυρήνα και πρέπει να του δοθεί επιπλέον 

ενέργεια για να ξεφύγει από την έλξη του πυρήνα και να φτάσει σε μια ελεύθερη κατάσταση, που 

χαρακτηρίζεται από μηδενική δυναμική ενέργεια. (Η αρνητική δυναμική ενέργεια επίσης προκύπτει αν 

σκεφτείτε ότι η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται πάνω του είναι αντίθετη από τη φορά των δυναμικών 

γραμμών του πεδίου του πυρήνα).  

Επειδή όμως η κεντρομόλος δύναμη της κυκλικής κίνησης είναι η ηλεκτρική δύναμη, προκύπτει ότι: 

 

 𝐹𝜅 𝜈𝜏𝜌𝜊𝜇ό𝜆𝜊𝜍 = 𝐹 𝜆 𝜅𝜏𝜌𝜄𝜅ή  
𝑚𝑒𝜐𝑛

2

𝑟𝑛
= 𝑘𝑒

𝑒 ∙ 𝑒

𝑟𝑛
2
 𝑚𝑒𝜐𝑛

2 =
𝑘𝑒𝑒

2

𝑟𝑛
 
1

2
𝑚𝑒𝜐𝑛

2 =
𝑘𝑒𝑒

2

2𝑟𝑛
  [2-30] 

 

Αντικαθιστώντας την κινητική ενέργεια στην Εξίσωση [2-29] με το ισοδύναμό της από την Εξίσωση 

[2-30], η ολική ενέργεια γίνεται: 

 

 𝐸𝜊𝜆𝜄𝜅ή =
𝑘𝑒𝑒

2

2𝑟𝑛
 −

𝑘𝑒𝑒
2

𝑟𝑛
 
= −

𝑘𝑒𝑒
2

2𝑟𝑛
  [2-31] 
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Επίσης, χρησιμοποιώντας τη σχέση της κβάντωσης της στροφορμής (Εξίσωση [2-28]) μπορούμε να 

υπολογίσουμε την ταχύτητα υ του ηλεκτρονίου: 

 

 𝑚𝑒𝜐𝑛𝑟𝑛 = 𝑛ℏ  𝜐𝑛 =
𝑛ℏ

𝑚𝑒𝑟𝑛
 휅𝛼휄    𝜐𝑛

2 =
𝑛2ℏ2

𝑚𝑒
2𝑟𝑛

2
 [2-32] 

 

Χρησιμοποιώντας την Εξίσωση [2-30], βρίσκουμε την παρακάτω έκφραση για την ταχύτητα: 

 

 
1

2
𝑚𝑒𝜐𝑛

2 =
𝑘𝑒𝑒

2

2𝑟𝑛
  𝜐𝑛

2 =
𝑘𝑒𝑒

2

𝑚𝑒𝑟𝑛
 
 [2-33] 

 

και από τις Εξισώσεις [2-32] και [2-33] μπορούμε να υπολογίσουμε την ακτίνα της τροχιάς: 

 

 
𝑘𝑒𝑒

2

𝑚𝑒𝑟𝑛
 
=
𝑛2ℏ2

𝑚𝑒
2𝑟𝑛

2
 𝑟𝑛 =

𝑛2ℏ2

𝑘𝑒𝑚𝑒𝑒
2
 [2-34] 

 

Με βάση την παραπάνω σχέση μπορούμε να εκφράσουμε την ενέργεια κάθε τροχιακού ως εξής: 

 

 𝛦𝑛 =
1

𝑛2
 𝐸1 = −

𝑘𝑒𝑒
2

2𝑟𝑛
 = −

𝑘𝑒
2𝑚𝑒𝑒

4

2𝑛2ℏ2
= −

1

𝑛2
𝑘𝑒
2𝑚𝑒𝑒

4

2ℏ2
 [2-35] 

 

To μοντέλο του Bohr δέχεται ότι γενικά το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην ελάχιστη ενεργειακή 

κατάσταση, δηλαδή στο τροχιακό με n=1 γύρω από τον πυρήνα. Εκεί θα παραμείνει χωρίς να εκπέμπει 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ωστόσο, αν του προσφερθεί ενέργεια ίση ακριβώς με την διαφορά 

ενέργειας μεταξύ των επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων, τότε μπορεί να προσλάβει την ενέργεια 

και να μεταπηδήσει σε μια ανώτερη ενεργειακή κατάσταση. Η ισορροπία στην ανώτερη ενεργειακή 

κατάσταση δεν είναι σταθερή, και σύντομα θα μεταπηδήσει ξανά σε χαμηλότερη ενεργειακή 

κατάσταση, δίνοντας τη διαφορά ενέργειας για τη δημιουργία ενός φωτονίου με την αντίστοιχη 

ενέργεια συχνότητα. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη εκπομπή φωτός από ένα άτομο μπορεί να προέλθει από 

τις μεταβάσεις ενός ηλεκτρονίου από υψηλότερες ενεργειακές καταστάσεις (δηλαδή όταν το άτομο 

είναι διεγερμένο) σε όποια από τις χαμηλότερες επιτρεπτές. Σε κάθε περίπτωση η ενέργεια και 

συχνότητα του εκπεμπόμενου φωτός έχει καλά καθορισμένες επιτρεπτές τιμές, που δίνονται από την 

ενεργειακή διαφορά ανάμεσα στις επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις του ηλεκτρονίου Ελ και Εμ, 

όπου λ και μ αύξοντες αριθμοί επιτρεπτών τροχιακών, με λ > μ:  

 

 𝛦𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐 = 휈ℎ = 𝛦𝜆 − 𝛦𝜇  휈 =
𝛦𝜆 − 𝛦𝜇

ℎ
=
𝑘𝑒
2𝑚𝑒𝑒

4

2ℏ2ℎ
(
1

휇2
−
1

휆2
) [2-36] 

 

Είναι προφανές ότι η συχνότητα του εκπεμπόμενου φωτός όπως υπολογίζεται θεωρητικά από την 

Εξίσωση [2-36] ακολουθεί την ίδια σχέση με αυτήν που παρουσιάζεται στον εμπειρικό τύπο του 

Balmer (Εξίσωση [2-26]). Κάνοντας μάλιστα τους υπολογισμούς για τη σταθερά αναλογίας στην 

Εξίσωση [2-36] προκύπτει ακριβώς η τιμή της σταθεράς αναλογίας στον εμπειρικό τύπο του Balmer, 

επιβεβαιώνοντας έτσι το μοντέλο του Bohr και εξηγώντας τα φάσματα εκπομπής του υδρογόνου.  
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Επιπλέον επιβεβαίωση ήρθε από πειράματα που μέτρησαν την ενέργεια ιονισμού του ατόμου του 

υδρογόνου, που έρχεται σε συμφωνία με τις ενεργειακές τιμές για τα διάφορα τροχιακά όπως αυτές 

υπολογίζονται από το θεωρητικό μοντέλο:  

 

𝛦1 = −13.6 𝑒𝑉 

𝛦2 = −
13.6

22
= −3.4 𝑒𝑉 

𝛦3 = −
13.6

32
= −1.5 𝑒𝑉 

𝛦4 = −
13.6

42
= −0.85 𝑒𝑉   

 

Η παραπάνω μελέτη προτάθηκε από τον Bohr για το άτομο του υδρογόνου, και επεκτάθηκε για να 

καλύψει και άλλα μονο-ηλεκτρονιακά άτομα (ιόντα ατόμων) όπως το Ηe+, Li++, Be+++. Αυτή η 

υπόθεση του χάρισε το Nobel Φυσικής το 1922. Κατά το μοντέλο αυτό η ενέργεια για τη γενική 

περίπτωση μονο-ηλεκτρονιακού ιόντος με ατομικό αριθμό Ζ δίνεται από τη σχέση: 

 

 𝐸𝑛,𝑍 = −
1

𝑛2
𝑘𝑒
2𝑍2𝑚𝑒𝑒

4

2ℏ2
 [2-37] 

 

Το μοντέλο του Bohr ήταν μια πραγματική πρωτοπορία που προχώρησε τη Φυσική σε ένα κρίσιμο 

σημείο της πορείας της. Ωστόσο, αποτελεί μια ανάμιξη ιδεών και θεμελιωδών εννοιών από την κλασική 

και τη σύγχρονη φυσική, που τελικά δίνει μια όχι τόσο σωστή άποψη του ατομικού κόσμου. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι από την πρώτη υπόθεση του Planck μέχρι να θεμελιωθεί η κβαντομηχανική 

πέρασαν 26 χρόνια, όσο χρειάστηκε για μια γενιά να γεννηθεί και γίνει ερευνητές με τις νέες ιδέες της 

κβάντωσης. Σήμερα ξέρουμε ότι τα ηλεκτρόνια στα άτομα δεν κινούνται με την κλασική έννοια σε 

κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα. Η εικόνα που είναι πιο κοντά στην αλήθεια θέλει τα ηλεκτρόνια 

να βρίσκονται κάπου έξω από τον πυρήνα και το καθένα έχει μια συγκεκριμένη επιτρεπόμενη ενέργεια. 

Η ακριβής τους θέση δεν μπορεί να υπολογιστεί, μπορούμε όμως να υπολογίσουμε την πιθανότητα να 

βρούμε ένα ηλεκτρόνιο σε κάποιο σημείο του χώρου. Έτσι, μπορούμε να δημιουργήσουμε χάρτες 

πιθανότητας για κάθε ηλεκτρόνιο, που δίνουν τον χώρο στον οποίο είναι πιο πιθανό να το βρούμε (και 

αυτός συνήθως διαφέρει κατά πολύ από μια κυκλική ή και σφαιρική τροχιά).    

 

2.9.5. Κυματοσωματιδιακός δυισμός  

H ανακάλυψη του κβάντου φωτός δίνει μια νέα ενδιαφέρουσα εικόνα για το φως. Το γεγονός ότι το 

φως εμφανίζεται σε μικρά αδιαίρετα κομμάτια ενέργειας του δίνει τις ιδιότητες των υλικών 

σωματιδίων. Ταυτόχρονα η συχνότητα και η διάδοσή του στο χώρο όχι μέσα από μια καθορισμένη 

τροχιά αναμφισβήτητα του δίνει το χαρακτηριστικό του κύματος. Σήμερα αντιμετωπίζουμε το φως ως 

μια φυσική οντότητα με διπλή υπόσταση: σωματίδιο και κύμα. Ενώ δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι 

για το τι ακριβώς είναι, το φως εμφανίζεται με σωματιδιακές ιδιότητες σε ορισμένα φαινόμενα και με 

κυματικές ιδιότητες σε άλλα.  

Με αυτή τη θεώρηση, μπορούμε να υπολογίσουμε την ορμή του φωτονίου ως εξής. Συνδυάζοντας την 

Εξίσωση [2-19] που δίνει την ενέργεια του φωτονίου με την εξίσωση [2-17] που δίνει την ισοδυναμία 

ενέργειας με μάζας, μπορούμε να υπολογίσουμε τη δυναμική μάζα του φωτονίου: 
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 ℎ휈 = 𝑚𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐𝑐
2  𝑚𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐 =

ℎ휈

𝑐2
 [2-38] 

 

Kι επομένως η ορμή P του φωτονίου (μια καθαρά σωματιδιακή ιδιότητα), δίνεται από τη σχέση: 

 

 𝑃𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐 =
ℎ휈

𝑐
=
ℎ

휆
 [2-39] 

 

Επομένως, η αλληλεπίδραση φωτός και ύλης είναι στην πραγματικότητα η αλληλεπίδραση ενός 

φωτονίου με ένα σωματίδιο της ύλης, όπου ανταλλάσσεται ενέργεια και ορμή με τρόπο αντίστοιχο με 

την κλασική κρούση δύο υλικών σωμάτων. Η εικόνα που πρέπει να έχουμε για το φως είναι ότι 

διαδίδεται ως κύμα, αλλά αποτελείται από στοιχειώδεις αδιαίρετες ποσότητες (τα φωτόνια) με ενέργεια 

και ορμή που έχουν χαρακτηριστικά σωματιδίων.  

Η έννοια του κυματοσωματιδιακού δυισμού επεκτείνεται και στα υλικά σωματίδια. Με βάση το αρχικό 

μοντέλο του Bohr για τα ηλεκτρόνια να κινούνται σε καλά καθορισμένες τροχιές, το 1924 στη 

διδακτορική του διατριβή ο Γάλλος φυσικός Louis de Broglie ανέπτυξε τον συλλογισμό ότι η κίνηση 

των ηλεκτρονίων θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε στάσιμα κύματα. Ακολουθώντας τη σκέψη του 

κυματοσωματιδιακού δυισμού του φωτός πρότεινε ότι και τα σωματίδια αντιστοιχούν σε μια κυματική 

διαταραχή, που το μήκος κύματος υπολογίζεται παίρνοντας την αντίστοιχη με τα φωτόνια έκφραση της 

ορμής (Εξίσωση [2-39]):  

 

 
𝑃𝑒 =

ℎ

휆𝑒
 휆𝑒 =

ℎ

𝑃𝑒
=

ℎ

𝑚𝑒𝜐
=

ℎ

𝑚0
1

√1 −
𝜐2

𝑐2

𝜐
=

ℎ

𝑚0𝜐
√1 −

𝜐2

𝑐2
 

[2-40] 

 

Αν η ταχύτητα υ του ηλεκτρονίου είναι μεγάλη και συγκρίσιμη με την ταχύτητα του φωτός, στην 

παραπάνω εξίσωση η μάζα του ηλεκτρονίου θα πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με την θεωρία της 

σχετικότητας (Εξίσωση [2-15]), κι έτσι το μήκος κύματος δίνεται: 

 

 
휆𝑒 =

ℎ

𝑚0
1

√1 −
𝜐2

𝑐2

𝜐
=

ℎ

𝑚0𝜐
√1 −

𝜐2

𝑐2
 

[2-41] 

 

Ο de Broglie μάλιστα περιέγραψε ένα πείραμα για την επαλήθευση της θεωρίας του, όπου η διέλευση 

ηλεκτρονίων μέσα από διάφραγμα πολλαπλών οπών θα έπρεπε να δώσει ως αποτέλεσμα κροσσούς 

κυματικής συμβολής. Το πείραμα είχε ήδη γίνει από το 1914 όταν δύο Αμερικανοί φυσικοί (η ομάδα 

του Clinton Davisson) είχαν παρατηρήσει απρόσμενα αποτελέσματα σε πειράματα σκέδασης 

ηλεκτρονίων από κρυσταλλικά πλέγματα και τα είχαν αποδώσει στη δομή των ατόμων στους 

κρυστάλλους και όχι στη  φύση των ηλεκτρονίων. Όταν τα πειράματα σχεδιάστηκαν και 

πραγματοποιήθηκαν ξανά και η μελέτη ολοκληρώθηκε το 1927 ανεξάρτητα από τις ομάδες του 

Davisson και του George P. Thomson, η θεωρία του de Broglie επιβεβαιώθηκε. Το ενδιαφέρον είναι ο 

πατέρας του Thomson είχε πάρει το Nobel το 1906 για την πειραματική ανακάλυψη του σωματιδίου 

του ηλεκτρονίου, ενώ ο γιος θα έπαιρνε (μαζί με τον Davisson) το Nobel Φυσικής το 1937 για την 
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πειραματική ανακάλυψη του κύματος ηλεκτρονίου – ο de Broglie πήρε το αντίστοιχο Νobel Φυσικής 

το 1929.  

 

1

2

P1

P2
διάφραγμα με δύο 

οπές στις διαστάσεις 
των σφαιρών

πυροβόλο 
όπλο

στόχος

1

2

διάφραγμα με δύο 
οπές στις διαστάσεις 
του μήκους κύματος

ανιχνευτής 
κύματος

πηγή 
κυματικής 

διαταραχής

 

Σχήμα 2-11. Διάταξη για το πείραμα των δύο οπών. Στα αριστερά, πηγή εκτοξεύει κλασικά 

σφαιρίδια (π.χ. σφαίρες από πυροβόλο όπλο) προς όλες τις διευθύνσεις. Οι σφαίρες που θα 

περάσουν από δύο οπές σε διάφραγμα σχηματίζουν στο στόχο δύο καλά διακριτές περιοχές. 

Αντίθετα, στα δεξιά πηγή κυματικής διαταραχής δημιουργεί κύμα. Οι δύο οπές στο διάφραγμα 

λειτουργούν ως δύο νέες πηγές του κύματος. Τα νέα κύματα συμβάλλουν σε όλα τα σημεία του 

χώρου και στον στόχο-ανιχνευτή δημιουργούν κροσσούς συμβολής με διαδοχικά μέγιστα και 

ελάχιστα.   

 

11 

ηλεκτρόνια

200 

ηλεκτρόνια

6.000 

ηλεκτρόνια

140.000 

ηλεκτρόνια

40.000 

ηλεκτρόνια

Α Β Δ ΕΓ

 

Σχήμα 2-12. Πειραματικά αποτελέσματα από το πείραμα των δύο οπών με ηλεκτρόνια που 

αναδεικνύουν τους κροσσούς συμβολής.  (Πηγή: Wikimedia Commons, Results of a double-slit-

experiment performed by Dr. Tonomura showing the build-up of an interference pattern of single 

electrons, 23-8-2012, distributed under the GNU Free Documentation License, v1.2 or any later 

published by the Free Software Foundation, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double-

slit_experiment_results_Tanamura_2.jpg, 18-9-2015) 

 

Η διάταξη για το πείραμα των δύο οπών φαίνεται στο Σχήμα 2-11. Η διάταξη του πειράματος 

περιλαμβάνει μια πηγή που εκπέμπει ομοιόμορφα προς όλες τις διευθύνσεις. Σε απόσταση από την 

πηγή βρίσκεται διάφραγμα με δύο οπές. Σε απόσταση πίσω από το διάφραγμα βρίσκεται στόχος-

ανιχνευτής. Η βασική ιδέα του πειράματος είναι να εξετάσει την ένδειξη στον ανιχνευτή για 

διαφορετικές περιπτώσεις πηγής: πηγή εκτόξευσης κλασικών σωματιδίων, π.χ. σφαίρες από πυροβόλο 

όπλο, πηγή κυματικής διαταραχής (π.χ. υλικών κυμάτων σε επιφάνεια υγρού ή φωτός) και πηγή ταχέως 
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κινούμενων μικροσωματιδίων. π.χ. ηλεκτρονίων. Στο Σχήμα 2-12 φαίνονται τα αποτελέσματα ενός 

τέτοιου πειράματος, όπου η πηγή εκτοξεύει ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια – οι κροσσοί συμβολής είναι 

εμφανείς στα αποτελέσματα του πειράματος μετά την επίθεση (συμβολή) πολλών κυμάτων-

ηλεκτρονίων.  

Για παράδειγμα, ας υπολογίσουμε το μήκος κύματος ενός ηλεκτρονίου. Η μάζα ηρεμίας του είναι 

περίπου 9.1×10−31kg κι ας υποθέσουμε ότι κινείται με ταχύτητα 300ms−1 (ένα εκατομμυριοστό της 

ταχύτητας του φωτός). Τότε το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στο ηλεκτρόνιο είναι 2.4×10−6m 

(δηλαδή συχνότητα 0.4ΜΗz, στην περιοχή των ραδιοκυμάτων). Αντίστοιχα, αν η ταχύτητά του αυξηθεί 

στα 300Κm s−1 (δηλαδή, ένα χιλιοστό της ταχύτητας του φωτός), το μήκος κύματος γίνεται 2.4×10−9m 

(δηλαδή συχνότητα 0.4GΗz, στο κάτω όριο της  περιοχής των μικροκυμάτων). Μεγαλύτερη ταχύτητα 

ηλεκτρονίου αντιστοιχεί σε μεγαλύτερης συχνότητας κύμα του σωματιδίου.  

Πειράματα δείχνουν ότι παρόμοια κυματοσωματιδιακή συμπεριφορά έχουν όλα τα υποατομικά 

σωματίδια (νετρόνια, πρωτόνια, άλλα βαρυόνια, μεσόνια, και λεπττόνια – δες Κεφ. 3), αλλά και άτομα 

και μόρια (ακόμα και μεγάλα μόρια, όπως φουλερένια, δηλαδή μόρια άνθρακα που αποτελούνται από 

60-70 άτομα συνδεδεμένα σε διάταξη σφαιρικού σχήματος). Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης 

μας δείχνει ότι τα ταχέως κινούμενα σωματίδια κινούνται ως κύματα, αλλά παραμένουν υλικά 

σωματίδια.  

 

2.9.6. Απαγορευτική αρχή του Pauli και η ιδιότητα του σπιν 

Η κυματική φύση της συνήθους ύλης (π.χ. ηλεκτρόνια) όπως φαίνεται στο πείραμα των δύο οπών 

οδηγεί σε ακόμα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Σε αυτό το πείραμα γίνεται φανερό πως τα 

σωματίδια δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη τροχιά κίνησης, όπως θα το περιμέναμε με τον τρόπο 

σκέψης της κλασικής μηχανικής. Αντίθετα, για να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα του πειράματος πρέπει 

να δεχτούμε ότι κάθε ηλεκτρόνιο για την μετακίνησή του από ένα σημείο του χώρου σε ένα άλλο 

ακολουθεί όλες τις δυνατές τροχιές, που στο σύνολό τους καλύπτουν όλο το διαθέσιμο χώρο. Ωστόσο, 

η πιθανότητα να ακολουθήσει ένα ηλεκτρόνιο μια από τις άπειρες τροχιές δεν είναι ίδια – υπάρχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει μια κίνηση που το περιορίζει στο χώρο που μακροσκοπικά 

ονομάζουμε τροχιά.  

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πανομοιότυπα σωματίδια (π.χ. ηλεκτρόνια), που δεν μπορούμε να τα 

διακρίνουμε μεταξύ τους – αυτό σημαίνει ότι έχουν την ίδια μάζα, φορτίο και όποιες άλλες εγγενείς 

ιδιότητες ίδιες, και ίδια ενεργειακή κατάσταση. Στην κλασική θεώρηση της κίνησης, μπορούμε να 

ακολουθήσουμε την τροχιά του κάθε σωματιδίου κι επομένως έτσι να τα διακρίνουμε μεταξύ τους 

ακόμα κι αν κινούνται στην ίδια περιοχή του χώρου.  

Ωστόσο, ακολουθώντας τον παραπάνω συλλογισμό για τη διάδοση ενός κβαντικού σωματιδίου, στην 

περίπτωση που τα δύο σωματίδια διαδίδονται στην ίδια περιοχή του χώρου δεν είναι δυνατό να τα 

διακρίνουμε μεταξύ τους (μια και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει μη-μηδενική πιθανότητα να τα 

βρούμε στο ίδιο σημείο του χώρου). Τα σωματίδια συνήθους ύλης είναι όμως αναγνωρίσιμα (όπως 

προκύπτει από πειράματα) – αυτό συνεπάγεται ότι όμοια μεταξύ τους σωματίδια δεν μπορούν να 

βρεθούν στο ίδιο σημείο του χώρου την ίδια στιγμή. Τα σωματίδια που συμπεριφέρονται με αυτό τον 

τρόπο ονομάζονται φερμιόνια και είναι τα σωματίδια της συνήθους ύλης. Σε συνθήκες κατά τις οποίες 

αναγκάζονται να βρεθούν στον ίδιο χώρο (για παράδειγμα, ηλεκτρόνια γύρω από το άτομο ή πρωτόνια 

στον πυρήνα ή νετρόνια στον πυρήνα), πρέπει να διαμορφώσουν τα χαρακτηριστικά τους ώστε να είναι 

διαφορετικά μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα δεν μπορούν να δώσουν φαινόμενα συμβολής, άρα δεν 

παρουσιάζεται μακροσκοπικά η κυματική φύση.  

Αντίθετα, τα φωτόνια (αν και κατά τα άλλα ίδιας κυματοσωματιδιακής συμπεριφοράς με τα σωματίδια 

της συνήθους ύλης) δεν ακολουθούν τον παραπάνω περιορισμό. Πειραματικά αποδεικνύεται ότι 

πανομοιότυπα φωτόνια μπορεί να βρεθούν στο ίδιο σημείο στον χώρο, επομένως να δώσουν φαινόμενα 

συμβολής και να εμφανίσουν μακροσκοπικά κυματική φύση. Τα κυματοσωματίδια που ακολουθούν 

παρόμοια συμπεριφορά ονομάζονται μποζόνια.  
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Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια φυσική ιδιότητα που κάνει τα φερμιόνια και 

τα μποζόνια να συμπεριφέρονται διαφορετικά ώστε τα πρώτα να εμφανίζονται ως κλασικά σωμάτια 

και τα δεύτερα να δίνουν φαινόμενα συμβολής και μακροσκοπικά να παρουσιάζονται ως κύματα.  

Η εγγενής αυτή ιδιότητα αυτή είναι το σπιν. Αυτό μπορούμε να το φανταστούμε ως την στροφορμή 

εξαιτίας μιας ιδιοπεριστροφής. Αν και αυτή η εικόνα δεν είναι πραγματική, η συμπεριφορά της 

ιδιότητας του σπιν ακολουθεί τη συμπεριφορά του μεγέθους της στροφορμής, οπότε θα την 

κρατήσουμε για την παρακάτω ανάλυση. Για τη μελέτη της στροφορμής ενός σώματος τα σημαντικά 

μεγέθη είναι η ταχύτητα της περιστροφής και η φορά, ή αλλιώς η κατεύθυνση του άξονα γύρω από τον 

οποίο γίνεται μια αριστερόστροφη περιστροφή (κανόνας του δεξιού χεριού): προς τον θετικό άξονα 

αντιστοιχεί σε θετική  περιστροφή (αντίθετα από την κίνηση των δεικτών του ρολογιού), περιστροφή 

γύρω από αρνητικό άξονα αντιστοιχεί σε αρνητική περιστροφή – από αυτή τη σύμβαση, συνήθως 

αναφερόμαστε στο θετικό σπιν ως σπιν-πάνω, ενώ στο αρνητικό σπιν ως σπιν-κάτω.  

Η μικρότερη δυνατή ποσότητα στροφορμής είναι ℏ 2 σε μονάδες μέτρησης στροφορμής, που στο SI 

είναι: 

 

 [𝜎𝜏휌휊𝜑휊휌휇ή] = 𝑘𝑔
𝑚2

𝑠
= 𝑘𝑔

𝑚2

𝑠2
𝑠 = 𝐽𝑠 = [휀휈έ휌𝛾휀휄𝛼] × [𝜒휌ό휈휊𝜍] = [𝛿휌ά𝜎휂] [2-42] 

 

Το σπιν των κυματοσωματιδίων μπορεί να είναι μόνο ακέραια πολλαπλάσια της μικρότερης δυνατής 

ποσότητας, επομένως μπορεί να πάρει τις παρακάτω τιμές: 

 

 𝛿𝜐휈𝛼𝜏έ𝜍 𝜏휄휇έ𝜍 𝜎휋휄휈 = ⋯ ,−2ℏ,−
3

2
ℏ,−ℏ,−

1

2
ℏ, 0,

1

2
ℏ, ℏ,

3

2
ℏ, 2ℏ,… [2-43] 

 

Στην πράξη η ποσότητα ℏ καθώς και οι μονάδες παραλείπονται, και η συζήτηση για το σπιν 

περιορίζεται στην αναφορά του πολλαπλασιαστικού παράγοντα.  

Τα φερμιόνια είναι κυματοσωματίδια που έχουν ημιακέραιο σπιν (δηλαδή, σπιν, 1/2, 3/2, 5/2 κλπ.). 

Αποτελούν τη συνήθη ύλη και ακολουθούν την απαγορευτική αρχή που παρουσιάσαμε παραπάνω: 

όμοια τέτοια σωματίδια δεν μπορούν να βρεθούν στο ίδιο σημείο του χώρου την ίδια στιγμή. Τέτοια 

σωματίδια είναι τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια που έχουν όλα σπιν ½.   

Τα μποζόνια είναι κυματοσωματίδια που έχουν ακέραιο σπιν (0, 1, 2, κλπ.). Πανομοιότυπα μποζόνια 

μπορούν να βρεθούν στο ίδιο σημείο στο χώρο κι επομένως μπορεί να εμφανίσουν μακροσκοπικά 

κυματικές ιδιότητες. Μποζόνια είναι τα φωτόνια αλλά και άλλα σωματίδια που εμφανίζονται ως φορείς 

αλληλεπιδράσεων (βλ. Κεφ. 3).  

 

2.9.7. Αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg 

Η κυματική φύση της ύλης οδηγεί σε ακόμα σημαντική διαπίστωση, που είναι γνωστή στη φυσική ως 

αρχή της απροσδιοριστίας ή αβεβαιότητας του Heisenberg. Ένα υλικό κυματοσωματίδιο που έχει καλά 

καθορισμένο μήκος κύματος λ αντιστοιχεί σε ένα κύμα με καλά καθορισμένη ορμή P (εξίσωση [2-40]) 

που όμως εκτείνεται σε όλο τον διαθέσιμο χώρο, άρα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση του 

(Σχήμα 2-13). Στην πραγματικότητα όμως το κυματοσωματίδιο αντιστοιχεί σε κύματα, το καθένα 

αντιστοιχεί σε διαφορετική διάδοση με διαφορετική πιθανότητα. Η επίθεση όλων των κυμάτων μετά 

από συμβολή (άθροισμα) δίνει ένα κύμα που έχει πλάτος διαφορετικό του μηδενικού σε ένα 

περιορισμένο χώρο. Ωστόσο, το άθροισμα των κυμάτων δίνει ένα όχι ημιτονοειδές κύμα με μήκος 

κύματος που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια (Σχήμα 2-13).  
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ημιτονοειδή κύματα 
διαφορετικών 
συχνοτήτων

άθροισμα 50 ημιτονοειδών 
κυμάτων διαφορετικών 
συχνοτήτων

λμ.ο.

Δx

ημιτονοειδές κύμα, 
μήκους κύματος λ

λ

 

Σχήμα 2-13. Άθροισμα ημιτονοειδών κυμάτων και αρχή απροσδιοριστίας. Ένα κύμα αντιστοιχεί σε 

καλά καθορισμένο μήκος κύματος (=ορμή) αλλά είναι διασκορπισμένο σε όλο το χώρο (=καμιά 

συγκεκριμένη πληροφορία για τη θέση). Η επίθεση (άθροισμα) πολλών ημιτονοειδών κυμάτων 

οδηγεί σε ένα κύμα περιορισμένο στο χώρο (καλύτερα καθορισμένη θέση) και με ένα μήκος 

κύματος (ορμή) που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.  

 

Η βασική αυτή ιδιαιτερότητα που προκύπτει από τη φύση της ύλης συνοψίζεται στην εξίσωση του 

Heisenberg (προκύπτει με μαθηματική διατύπωση της παραπάνω βασικής αρχής) που δηλώνει ότι η 

βεβαιότητα με την οποία γνωρίζουμε τη θέση ενός σωματιδίου που κινείται δεν μπορεί να είναι 

απόλυτη – αν είμαστε απόλυτα σίγουροι για τη θέση, η ορμή πρέπει να είναι άπειρη (δηλαδή το μήκος 

κύματος μηδενικό). Επίσης, δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα την ορμή του – αν είμαστε 

απόλυτα σίγουροι για την ορμή, δεν έχουμε καμιά πληροφορία για τη θέση, δηλαδή το σωματίδιο 

βρίσκεται σε όλο τον χώρο. Η μαθηματική διατύπωση της αρχής δίνεται στην παρακάτω σχέση: 

 

 𝛥𝑥𝛥𝑃𝑥 ≥
ℏ

2
 [2-44] 

 

όπου Δx είναι το σφάλμα προσδιορισμού της θέσης και ΔPx το σφάλμα προσδιορισμού της ορμής. Η 

σχέση αυτή δηλώνει ότι αν έχουμε μεγάλη ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης, τότε θα έχουμε 

μεγάλη ανακρίβεια στον προσδιορισμό της ορμής και το αντίστροφο. Οι επιτρεπτές τιμές του γινομένου 
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φαίνονται στη γραφική παράσταση του σφάλματος στην ορμή ΔP ως συνάρτηση του σφάλματος στη 

θέση Δx (Σχήμα 2-14).  

 

ΔP

Δx

ℏ

2 𝑥
=
0.5272 × 10−34

 𝑥

επιτρεπτές τιμές γινομένου ΔxΔP

απαγορευμένες τιμές γινομένου ΔxΔP

 

Σχήμα 2-14. Γραφική παράσταση της απροσδιοριστίας στην ορμή (ΔP) ως συνάρτηση της 

απροσδιοριστίας στη θέση (Δx). Η χρωματισμένη περιοχή αντιστοιχεί στις επιτρεπτές τιμές του 

γινομένου ΔxΔP.  

 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η πολύ μικρή τιμή της σταθεράς ℏ περιορίζει τα αποτελέσματα της αρχής 

της απροσδιοριστίας στο μικρόκοσμο, δηλαδή για σωματίδια με πολύ μικρές μάζες και μεγάλες 

ταχύτητες. Ας δούμε ένα συγκριτικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε μια σφαίρα με μάζα 0.005kg και 

ταχύτητα 300m/s με μια απροσδιοριστία 0.01%. Η αβεβαιότητα στη θέση μπορεί εύκολα να 

υπολογιστεί:  

 

 
𝑃𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼𝜍 = 𝑚𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼𝜍𝜐 = 300 × 0.005 = 15 𝑘𝑔𝑚𝑠

−1 

𝛥𝑃𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼𝜍 = 𝑚𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼𝜍𝛥𝜐 = 1.5 × 10
−3 𝑘𝑔𝑚𝑠−1 

[2-45] 

 

Κι εφαρμόζοντας τη σχέση απροσδιοριστίας, υπολογίζουμε την απροσδιοριστία στη θέση να είναι 

τουλάχιστο: 

 

 𝛥𝑥 𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼𝜍 =
ℏ

2
𝛥𝑃𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼𝜍 ≈ 3 × 10

−32𝑚 [2-46] 

 

H παραπάνω είναι μια ιδιαίτερα μικρή τιμή στην απροσδιοριστία της σφαίρας, κι επομένως μπορούμε 

να πούμε ότι στην κλασική κλίμακα η αρχή της απροσδιοριστίας δεν είναι εμφανής. Αντίστοιχα, αν 

υποθέσουμε ένα ηλεκτρόνιο με την ίδια ταχύτητα αλλά μάζα 9.1x10−31 kg, η απροσδιοριστία στην ορμή 

και τη θέση γίνεται πια υπολογίσιμη και εμφανής: 

 

 𝑃 𝜆 𝜅𝜏𝜌𝜊𝜈ί𝜊𝜐 = 𝑚 𝜆 𝜅𝜏𝜌𝜊𝜈ί𝜊𝜐𝜐 = 2.7 × 10
−28 𝑘𝑔𝑚𝑠−1 [2-47] 
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𝛥𝑃 𝜆 𝜅𝜏𝜌𝜊𝜈ί𝜊𝜐 = 𝑚 𝜆 𝜅𝜏𝜌𝜊𝜈ί𝜊𝜐𝛥𝜐 = 2.7 × 10
−32 𝑘𝑔𝑚𝑠−1 

𝛥𝑥 𝜆 𝜅𝜏𝜌𝜊𝜈ί𝜊𝜐 =
ℏ

2
𝛥𝑃 𝜆 𝜅𝜏𝜌𝜊𝜈ί𝜊𝜐 ≈ 2 × 10

−3𝑚 = 2 𝑚𝑚 

 

Η αρχή της απροσδιοριστίας συνεπάγεται ότι ένα σωματίδιο δεν μπορεί ταυτόχρονα να ακινητοποιηθεί 

τελείως και να προσδιοριστεί η θέση του επακριβώς. Καθώς υπάρχει η συσχέτιση ορμής με κινητική 

ενέργεια και θέσης με δυναμική ενέργεια, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι δεν μπορεί 

ταυτόχρονα να ελαχιστοποιηθεί η δυναμική και η κινητική ενέργεια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να 

μηδενίσουμε ούτε τη μία ούτε την άλλη. Η αναγκαστική συνέπεια για τα σωματίδια του μικροκόσμου 

είναι ότι δεν είναι δυνατό να ακινητοποιηθούν (κινητική ενέργεια = 0). Επίσης, όσο μικρότερη είναι η 

μάζα ενός σωματιδίου, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η ελάχιστη ταχύτητα που μπορεί να έχει.  

ΔΕ ≈ 0 βασική στάθμη

ΔΕ≠0 
ΔΕ≈ ћ/2Τ

διεγερμένη στάθμη
με μέσο χρόνο ζωής Τ

εν
έρ

γε
ια

κλασικά αναμενόμενο φάσμα

πραγματικό, λόγω απροσδιοριστίας
(αλλά και άλλων πειραματικών σφαλμάτων)

συχνότητα φωτός ν

έν
τα

σ
η

 φ
ω

τό
ς 

Ι

ν1 ν2 ν3

ΔΕ = h Δν ≈ 10-7 eV

 

Σχήμα 2-15. Ενεργειακό εύρος διεγερμένων καταστάσεων εξαιτίας της απροσδιοριστίας στο ζεύγος 

χρόνος-ενέργεια (πάνω) και η αντίστοιχη πλάτυνση της φασματικής γραμμής στο φάσμα εκπομπής.  

 

Επίσης, όταν σωματίδια αναγκάζονται να περιορίσουν τον διαθέσιμο χώρο (για παράδειγμα σε ένα 

σύστημα με άλλα ταυτόσημα σωματίδια, εξαιτίας της απαγορευτικής αρχής), τότε η απροσδιοριστία 

στη θέση μικραίνει και αναγκαστικά η απροσδιοριστία στην ορμή (και την κινητική ενέργεια) 
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μεγαλώνει. Επομένως συστήματα που περιορίζουν σωματίδια με μικρότερη περιοχή, τα αναγκάζουν 

να έχουν και μεγαλύτερη κινητική ενέργεια.    

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι η αρχή της απροσδιοριστίας ισχύει και για άλλα ζεύγη μεγεθών που 

το γινόμενό τους έχει μονάδες δράσης. Ένα σημαντικό ζεύγος μεγεθών είναι η ενέργεια και ο χρόνος. 

Η αρχή εδώ διατυπώνεται ως εξής: 

 

 𝛥𝛦𝛥𝑡 ≥
ℏ

2
 [2-48] 

 

Αυτό σημαίνει ότι αν Δt είναι το χρονικό διάστημα που διαρκεί μια ενεργειακή μεταβολή ΔΕ ενός 

συστήματος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια και τη χρονική διάρκεια και τη μεταβολή στην 

ενέργεια. Όσο πιο σύντομη είναι η μεταβολή, τόσο μεγαλύτερη είναι η απροσδιοριστία στη μεταβολή 

της ενέργειας.  

Η απροσδιοριστία στο ζεύγος χρόνος-ενέργεια έχει άμεσες επιπτώσεις στη φύση. Είδαμε ότι τα 

ηλεκτρόνια στο σύστημα του ατόμου έχουν καθορισμένες μόνο τιμές ενέργειας. Αν ένα ηλεκτρόνιο 

διεγερθεί (απορροφήσει ενέργεια και μεταβεί σε μια υψηλότερη επιτρεπτή κατάσταση) θα αποδιεγερθεί 

σύντομα και θα μεταβάλλει την ενέργειά του κατά ΔΕ, που θα δοθεί για την εκπομπή ενός φωτονίου 

συχνότητας ν, όπου ΔΕ=hν. Πειράματα δείχνουν ότι η αποδιέγερση των ηλεκτρονίων και η μεταβολή 

στην ενέργεια γίνονται σε χρόνο της τάξης των 10−8s. Από την αρχή της απροσδιοριστίας, αυτό 

συνεπάγεται ότι η ενέργεια των εκπεμπομένων φωτονίων δεν είναι απόλυτα καθορισμένη. H 

απροσδιοριστία στην ενέργεια (και κατ’ επέκταση στη συχνότητα) των εκπεμπομένων φωτονίων 

υπολογίζεται ως εξής: 

 

 𝛥𝛦𝛥𝑡 ≥
ℏ

2
 𝛥𝛦 ≥

ℏ

2𝛥𝑡
 ℎ𝛥휈 ≥

ℎ

4휋𝛥𝑡
 ή 𝛥휈 ≥

1

4휋𝛥𝑡
≈ 8 × 106𝛨𝑧 = 8 𝑀𝐻𝑧 [2-49] 

 

Αυτό σημαίνει ότι οι φασματικές γραμμές εκπομπής από την αποδιέγερση ατόμων έχουν ένα θεωρητικό 

ελάχιστο εύρος της τάξης των ΜHz που δίνεται από την Εξίσωση [2-49]. To εύρος αυτό είναι αρκετά 

μεγάλο, ειδικά αν συγκριθεί με τις συχνότητες αποδιέγερσης στην περιοχή των μοριακών φασμάτων 

(π.χ. μικροκύματα, δηλ. ~GHz), αλλά είναι πρακτικά αμελητέο για συχνότητες ατομικών 

αποδιεγέρσεων (στην περιοχή των ακτίνων Χ, δηλ. >1010 MHz). Αντίστοιχα, οι επιτρεπτές ενεργειακές 

καταστάσεις για τα ηλεκτρόνια του ατόμου παρουσιάζουν ένα εύρος επιτρεπόμενων τιμών. Σε 

αντίθεση, η βασική ενεργειακή κατάσταση, που αντιστοιχεί σε άπειρο χρόνο ζωής, έχει καλά 

καθορισμένη ενεργειακή τιμή, δηλαδή μηδενική απροσδιοριστία (Σχήμα 2-15).  

 

2.9.8. H σύγχρονη φυσική σήμερα 

Σήμερα δεχόμαστε ότι η κυματική και η σωματιδιακή φύση του φωτός και της ύλης είναι ταυτόχρονα 

απαραίτητες και συμπληρωματικές. Κάθε διεργασία μπορεί να ερμηνευθεί με αναφορά είτε σε κύματα 

είτε σε σωματίδια, αλλά είναι πέρα από τις δυνατότητές μας να αποδείξουμε αν είναι πράγματι 

σωματίδια ή κύματα αυτά που μελετούμε. Αυτή η συμπεριφορά του φωτός και της ύλης σε 

μικροσκοπική κλίμακα δεν έχει ανάλογο στις συνήθεις εμπειρίες μας. Επομένως η κατανόησή της θα 

πρέπει να γίνει χωρίς απευθείας αναφορές στις άμεσες εμπειρίες μας, με αποδοχή της αίσθησης 

ανεπάρκειας που αυτό δημιουργεί. 

Η δεύτερη θεμελιώδης αρχή της κβαντικής είναι η πιθανοκρατία: δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

νόμους για να καθορίσουμε την μέλλουσα κατάσταση ενός συστήματος – μπορούμε να μιλήσουμε 

μόνο για πιθανότητες να συμβούν γεγονότα. Με αυτή την αρχή συνδέεται και η διαπίστωση στη 

κβαντική φυσική ότι στη φύση η μέτρηση επηρεάζει την κατάσταση του συστήματος που μετράμε.   
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Το 1927 (αμέσως μετά τις πρώτες διατυπώσεις της κβαντικής θεωρίας) κατά το 5o συνέδριο του Solvay 

καθώς και στο συνέδριο του Como όπου παρουσιάστηκε ο  δυϊσμός ηλεκτρονίου από de Broglie, 

εκδηλώθηκε η διαμάχη για την ερμηνεία της κβαντικής. Η διαμάχη αφορά επιστημολογικά, φιλοσοφικά 

και φυσικά προβλήματα, τα πιο κεντρικά προβλήματα από τα οποία αφορούν την φυσική σημασία του 

πιθανοκρατικού χαρακτήρα. Βασικό ερώτημα είναι αν τα μικρότερα κυματοσωματίδια, π.χ. φωτόνια, 

ηλεκτρόνια, υπάρχουν ανεξάρτητα της ανθρώπινης ύπαρξης και παρατήρησης. Αν ναι, μπορούμε να 

κατανοήσουμε την δομή και την εξέλιξη των φαινομένων στα οποία εμπλέκονται; Πρέπει οι φυσικοί 

νόμοι να είναι τέτοιοι ώστε για κάθε παρατηρήσιμο φαινόμενο να υπάρχει τουλάχιστο μια αιτία που το 

προκάλεσε;  

Σήμερα αναδεικνύονται δύο σχολές/ερμηνείες για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων. Η 

ρεαλιστική ή υλιστική ερμηνεία δέχεται ότι υπάρχει φυσική αντικειμενική πραγματικότητα, 

ανεξάρτητη από το υποκείμενο και την παρατήρηση αυτού. Η βασική εξίσωση Schroendinger της 

κβαντικής περιγράφει κίνηση ενός πραγματικού σωματιδίου, ενώ στη φύση συγκεκριμένες αιτίες 

καθορίζουν το αποτέλεσμα. Τέλος, δέχεται τον τοπικό χαρακτήρα φαινόμενων: ένα τοπικό φαινόμενο 

δεν επηρεάζει φαινόμενα σε απομακρυσμένες αποστάσεις και οι αλληλεπιδράσεις δεν διαδίδονται 

ακαριαία. Η δεύτερη σχολή/ερμηνεία είναι γνωστή ως θετικιστική και δέχεται ότι η κβαντική θεωρία 

δεν περιγράφει τον μικρόκοσμο ως έχει, αλλά ως εμφανίζεται κατά την παρατήρηση – δηλαδή κατά 

την αλληλεπίδραση με ανιχνευτικές συσκευές. Εδώ η εξίσωση Schroendinger περιγράφει πιθανότητα 

να βρεθεί το σωματίδιο σε μια περιοχή του χώρου, αν και όταν προσπαθήσει κανείς να το εντοπίσει. 

Θεμελιώδης έννοια είναι η πιθανοκρατική εκδήλωση φυσικών φαινομένων (π.χ. ραδιενεργός 

διάσπαση). Η διαμάχη είναι ακόμα ζωντανή. Ωστόσο, το παρήγορο είναι ότι ο φορμαλισμός της 

κβαντικής προηγήθηκε των προσπαθειών για την ερμηνεία της. Έτσι οι διαφωνίες για την φιλοσοφική 

ερμηνεία της κβαντικής δεν επηρεάζουν την πειραματική και πρακτική χρησιμότητά της. 

Η σύγχρονη φυσική έχει ωστόσο απαντήσει ένα μεγάλο αριθμό θεωρητικών και πρακτικών 

προβλημάτων με την αντίστοιχη εφαρμογή και ανάπτυξη τεχνολογίας. Εξίσου μεγάλος είναι όμως και 

ο αριθμός των προβλημάτων που μένουν αναπάντητα. Τα πιο βασικά από αυτά (που θα καθορίσουν 

και τα σημαντικά βήματα προς ίσως μια νέα φυσική) μπορούν να συνοψιστούν στη βασική θεωρία της 

δομής και λειτουργίας του κόσμου. Ένα θεμελιώδες ερώτημα αφορά στην ενοποίηση της γενικής 

θεωρίας σχετικότητας και της κβαντικής με στόχο την κβαντική περιγραφή της βαρύτητας. Η μάζα και 

η ύπαρξή της, αλλά και η κυριαρχία της ύλης ως προς την αντι-ύλη είναι επίσης ακόμα μυστήρια. Γύρω 

από τη βαρύτητα δημιουργούνται κι άλλα ερωτήματα: νέες παρατηρήσεις του σύμπαντος δείχνουν ότι 

η ενέργεια και η μάζα που ως τώρα αντιμετωπίζει η φυσική είναι μάλλον ένα πολύ μικρό ποσοστό από 

αυτό που αποτελεί το σύμπαν. Το υπόλοιπο, φαινομενικά κρυμμένο, μέρος του σύμπαντος σήμερα 

αντιμετωπίζεται ως ‘σκοτεινή’ ενέργεια και ‘σκοτεινή’ μάζα (καθώς δεν έχουμε καμιά άμεση ένδειξη 

για τη φύση τους). Τέλος,  η μεγάλη πληθώρα στοιχειωδών σωματιδίων όπως δείχνουν μέχρι σήμερα 

τα πειράματα (βλ. Κεφ. 3) δημιουργεί την υποψία ότι όλα αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις μιας 

βασικότερης θεμελιώδους οντότητας που για την ώρα δεν έχουμε κατορθώσει να ανακαλύψουμε. Αυτό 

είναι και το αντικείμενο μιας οικογένειας νέων επιστημονικών θεωριών (κάτω από το όνομα θεωρία 

των υπερχορδών) που ακόμα όμως δεν έχει κατορθώσει να προτείνει την πειραματική της επιβεβαίωση.    
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3. Στοιχειώδη Σωματίδια και Αλληλεπιδράσεις 

 

Χρήστος Ελευθεριάδης, Ελένη Καλδούδη 

 

 

Πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας; Η σημερινή άποψη συνοψίζεται την ‘ατομική’ θεωρία και 

διαμορφώθηκε με τις ανακαλύψεις της Φυσικής κατά το τελευταίο μισό του προηγούμενου αιώνα: ο 

κόσμος αποτελείται από μικροσκοπικά σωμάτια που αλληλεπιδρούν, αλληλοέλκονται και 

αλληλοπαγιδεύονται, αλλά δε συνθλίβονται γιατί κινούνται αέναα. Κι έτσι σχηματίζεται σε διαδοχικά 

στάδια η τεράστια ποικιλία του σύμπαντος.  

Τα δομικά στοιχεία της συνήθους ύλης έτσι όπως την αντιλαμβάνεται στην καθημερινή ζωή ο 

άνθρωπος είναι τα άτομα. Τα δομικά στοιχεία των ατόμων είναι οι πυρήνες και τα ηλεκτρόνια, των 

πυρήνων είναι τα πρωτόνια και τα νετρόνια, των πρωτονίων και των νετρονίων είναι τα κουάρκς. Εκεί 

σταματάει η σημερινή γνώση για τα στοιχειώδη σωματίδια, στα κουάρκς, από τα οποία αποτελούνται 

τα πρωτόνια και τα νετρόνια, και στα ηλεκτρόνια με τα οποία συμπληρώνεται η δόμηση των ατόμων. 

Αυτά τα στοιχειώδη σωματίδια συγκροτούνται διαδοχικά σε μεγαλύτερες δομές με αλληλεπιδράσεις, 

που δεν είναι παρά ανταλλαγή μιας άλλης κατηγορίας ‘σωματιδίων΄, των σωματιδίων αλληλεπίδρασης.  

Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια είναι τα τρία σωματίδια από την οποία αποτελούνται όλα τα άτομα 

της συνηθισμένης ύλης. Τρία μόνον δομικά στοιχεία δηλαδή δημιουργούν όλες τις ατομικές δομές, 

δηλαδή τα 81 στοιχεία που έχουν ένα τουλάχιστον σταθερό ισότοπο, όπως και όλα τα άλλα στοιχεία 

που έχουν μόνο ραδιενεργά ισότοπα. Τα σχεδόν 200 σταθερά ισότοπα, μαζί με όσα ραδιενεργά είναι 

αρκετά σταθερά (έχουν δηλαδή αρκετά μακρό χρόνο ημιζωής, μια έννοια που θα αναπτύξουμε 

περισσότερο στο επόμενο κεφάλαιο) ώστε να προλαβαίνουν να συμμετέχουν σε μοριακές ενώσεις, 

δημιουργούν κάποιες πολλές χιλιάδες ανόργανα μόρια καθώς και περισσότερες από ένα εκατομμύριο 

οργανικές ενώσεις. Από όλα αυτά τα ισότοπα, καθώς και τις μοριακές ενώσεις που αυτά δημιουργούν, 

αποτελούνται όλες οι μορφές ύλης που βλέπουμε γύρω μας, από την ανόργανη ύλη στη Γη γύρω μας, 

τους πλανήτες, τα άστρα, την μεσοαστρική και μεσογαλαξιακή ύλη, μέχρι την οργανική και βιολογική 

ύλη, από την οποία αποτελούμαστε και εμείς. 

 

ο κόσμος

βαρυόνια μεσόνια

μποζόνια
(σωματίδια 

αλληλεπιδράσεων)

νετρίνα

φορτισμένα
κουάρκ

αντι-κουάρκ φωτόνια

Ζ, W

βαρυτόνιο?
γκλουόνια

αδρόνια λεπτόνια

 

Σχήμα 3-1. Τα στοιχειώδη σωματίδια που απαρτίζουν τον κόσμο μας. Οι θεμέλιοι λίθοι είναι τα 

κουάρκ (και αντι-κουάρκ), τα λεπτόνια και τα μποζόνια (τα σωματίδια των αλληλεπιδράσεων).  
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Κατά τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας, πριν από 13.7 δισεκατομμύρια χρόνια, υπήρξε κάποια στιγμή 

μία ‘σούπα’ από στοιχειώδη σωματίδια (κουάρκς και λεπτόνια), τα οποία μια και βρίσκονταν σε 

συνθήκες τεράστιας πυκνότητας και ενέργειας, δεν ήταν σε θέση να συνδεθούν και να δημιουργήσουν 

συνθετότερες δομές. Με τη συνεχή διαστολή του Σύμπαντος η πυκνότητα ενέργειας (που 

αντικατοπτρίζει την πυκνότητα ύλης και τη θερμοκρασία, δες κεφάλαιο 2, θερμική κίνηση) μειωνόταν 

συνεχώς, επιτρέποντας τη δημιουργία σύνθετων δομών, αρχικά πρωτονίων και νετρονίων και στη 

συνέχεια πυρήνων. Είναι προφανές ότι αν δύο υποθέματα ενώνονται με κάποια δύναμη και 

δημιουργούν μια σύνθετη δομή, τότε η δομή αυτή δεν μπορεί να είναι σταθερή για θερμοκρασίες που 

μπορούν να διαρρήξουν τον δεσμό, ενώ για χαμηλότερες θερμοκρασίες οι ενέργειες των σωματιδίων, 

ίσες κατά μέση τιμή με kT (όπου k η σταθερά Boltzmann και T η θερμοκρασία), δεν επαρκούν για να 

διαρρήξουν τον δεσμό, οπότε η σύνθετη δομή παραμένει πλέον σταθερή. Για το λόγο αυτό η 

δημιουργία σύνθετων δομών γίνεται επιτρεπτή μόνο κάτω από θερμοκρασίες τόσο χαμηλές που δεν 

μπορούν να διαρρήξουν το δεσμό. Έτσι δημιουργούνται πρώτα σύνθετες δομές από κουάρκς (αδρόνια), 

αρκετά αργότερα οι πρώτοι πυρήνες και πολύ αργότερα τα άτομα. Μια συνοπτική προσέγγιση των 

σωματιδίων που αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του σύμπαντος φαίνεται στο Σχήμα 3-1. Οι 

οντότητες που αναγνωρίζουμε σήμερα (πειραματικά) είναι τα αδρόνια, τα λεπτόνια και τα σωμάτια 

αλληλεπιδράσεων.  

Τα αδρόνια είναι μια μεγάλη κατηγορία σωματιδίων σωμάτια που αντιδρούν μεταξύ τους ισχυρά. 

Ονομάστηκαν αδρόνια από την ελληνική λέξη ‘αδρός’=άφθονος, ισχυρός. Ο όρος προτάθηκε από τον 

L.B. Okun (1962), ως ένας όρος (ελληνικής προέλευσης) σε αντιδιαστολή με τον ήδη 

χρησιμοποιούμενο όρο “λεπτόνια/leptons” για τα μικρά (λεπτά) σωμάτια όπως το ηλεκτρόνιο, μιόνιο 

και νετρίνο. Τα αδρόνια μπορούν να οργανωθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα βαρυόνια και τα 

μεσόνια, και παρουσιάζουν επιπλέον εσωτερική δομή: αποτελούνται από ομάδες κουάρκ (τριάδες 

κουάρκ για τα βαρυόνια, και δυάδες κουάρκ - αντικουάρκ για τα μεσόνια) που συγκρατούνται μεταξύ 

τους με μια ιδιαίτερα μεγάλης έντασης αλληλεπίδραση, που γι’ αυτό και την ονομάζουμε ισχυρή 

αλληλεπίδραση. Όλα τα βαρυόνια (εκτός από ένα, το πρωτόνιο) είναι ασταθή και διασπώνται προς όλο 

και πιο ελαφριά βαρυόνια, με τελική κατάσταση όλων το ελαφρύτερο που είναι το πρωτόνιο και είναι 

το μόνο σταθερό (το αμέσως βαρύτερο, ασταθές,  είναι το νετρόνιο). Όλα τα μεσόνια είναι ασταθή και 

τελικά διασπώνται σε λεπτόνια και φωτόνια. 

Τα λεπτόνια είναι μια άλλη κατηγορία σωματιδίων. Σε αντίθεση με τα βαρυόνια, τα λεπτόνια έχουν 

πολύ μικρότερη μάζα και δεν έχουμε μπορέσει να δούμε (ως τώρα τουλάχιστο) κάποια εσωτερική δομή 

– δηλαδή, μπορούμε να τα θεωρήσουμε στοιχειώδη. Δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ισχυρές 

αλληλεπιδράσεις και επομένως δε σχηματίζουν σύνθετα σωμάτια (σε αντίθεση με τα κουάρκ, που 

αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν τα αδρόνια). Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το ηλεκτρόνιο.  

Τέλος, τα ενδιάμεσα μποζόνια είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία σωματιδίων. Ανταλλάσσονται μεταξύ των 

άλλων στοιχειωδών σωματιδίων και αυτή η ανταλλαγή εμφανίζεται ως αλληλεπίδραση (ή δύναμη). 

Αυτά τα σωματίδια τα ονομάζουμε λοιπόν και σωματίδια ή φορείς αλληλεπίδρασης, ή ανταλλαγής ή 

σωματίδια/φορείς δυνάμεων. Έχουμε αναγνωρίσει ως τώρα σωματίδια ανταλλαγής για τρεις από τις 

γνωστές αλληλεπιδράσεις: το φωτόνιο ως φορέας της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης, τα γκλουόνια (8 

διαφορετικά είδη) ως φορείς της ισχυρής δύναμης που συγκρατεί τα κουάρκ σε ισχυρές δομές 

αδρονίων, και τέλος τρία σωμάτια φορείς της ασθενούς δύναμης. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε εντοπίσει 

πειραματικά (αλλά ούτε και με επαρκή θεωρία) σωμάτιο φορέα της βαρυτικής δύναμης. Του έχουμε 

πάντως δώσει όνομα: γκραβιτόνιο. 

 

3.1. Τα στοιχειώδη σωματίδια 

Ως στοιχειώδη σωμάτια ορίζουμε αυτά που δεν έχουν εσωτερική δομή, δεν αποτελούνται δηλαδή από 

άλλα ακόμη μικρότερα σωματίδια. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα γνώση, ως στοιχειώδη σωματίδια 

θεωρούμε τα κουάρκς και τα λεπτόνια. Να σημειώσουμε ότι η εξέλιξη της πειραματικής και της 

θεωρητικής φυσικής έχει σταδιακά μετατοπίσει το όριο για το μικρότερο αδιαίρετο κομματάκι της ύλης 

κατά τον τελευταίο αιώνα (Σχήμα 3-2), από το άτομο, στα υποατομικά σωματίδια (πρωτόνιο, νετρόνιο, 
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ηλεκτρόνιο) και τώρα στα κουάρκς και τα λεπτόνια (ένα από τα οποία είναι το ηλεκτρόνια). Υπάρχουν 

επιστημονικές θεωρίες που προβλέπουν τη διαιρετότητα και αυτών των σωματιδίων (για παράδειγμα, 

η θεωρία υπερχορδών η οποία προβλέπει ως στοιχειωδέστερη οντότητα τη χορδή), όμως δεν έχουν 

ακόμα επιβεβαιωθεί πειραματικά.  

Η ύπαρξη των κουάρκ προτάθηκε αρχικά ως μια θεωρία για την εξήγηση της ύπαρξης μιας πληθώρας 

βραχύβιων στοιχειωδών σωματιδίων που προκύπτουν ως προϊόντα σε πειράματα κατά τα οποία 

συγκρούονται με μεγάλη ταχύτητα γνωστά σωματίδια, όπως π.χ. πρωτόνια. Κατά το μέσο του 

προηγούμενου αιώνα, ο Μurray Gell-Mann (που το 1969 πήρε το Νόμπελ Φυσικής για αυτή τη θεωρία) 

πρότεινε ότι η πληθώρα νέων σωματιδίων μπορεί να προκύψει αν θεωρήσουμε ότι όλα τα σωματίδια 

δημιουργούνται από συνδυασμούς 2 ή 3 μικρότερων συστατικών, που τα ονόμασε κουάρκ.  Σύντομα, 

η θεωρία επιβεβαιώθηκε με πειράματα όπου η σύγκρουση ηλεκτρονίων με (τα πολύ μεγαλύτερα) 

πρωτόνια έδειξε την ύπαρξη κατανομής φορτίου στο εσωτερικό του πρωτονίου.  

 

~1 eV ~106 eV ~108 eV ???

10-10m <10-19 m 10-15 m10-14m

κουάρκ

ηλεκτρόνιο

 

Σχήμα 3-2. Το κοσμικό …’κρεμμύδι’ όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Το άτομο (με διαστάσεις της 

τάξης ~10-10 m) παρουσιάζεται στη φύση ως αδιαίρετο – όμως αν αλληλεπιδράσουμε με το άτομο 

(δηλαδή του δώσουμε ενέργεια) με ενέργειες μεγαλύτερες από ~1eV μπορούμε να το διασπάσουμε 

στα βασικά συστατικά του, τα ηλεκτρόνια και τον πυρήνα. Αντίστοιχα, με πολύ μεγαλύτερη 

ενέργεια (>~106eV) μπορούμε να διασπάσουμε τον πυρήνα (που είναι διαστάσεων ~10-14m). Με 

ακόμα μεγαλύτερες ενέργειες (>108eV) έχουμε πετύχει να επιβεβαιώσουμε ότι τα πρωτόνια και τα 

νετρόνια έχουν μια εσωτερική δομή από 3 σωματίδια (κουάρκ), χωρίς όμως να μπορέσουμε να τα 

διασπάσουμε. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμιά πειραματική πληροφορία για την ύπαρξη ή όχι 

δομής μέσα στα κουάρκ ή στα ηλεκτρόνια.  

 

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα γνώση, έχουμε αναγνωρίσει έξι διαφορετικά είδη κουάρκ που 

οργανώνονται σε τρεις οικογένειες (Σχήμα 3-3). Η πρώτη οικογένεια περιλαμβάνει τα δύο είδη (ή 

αλλιώς όπως συχνά αναφέρονται, γεύσεις) με τα πιο ελαφριά κουάρκ, το είδος up (σύμβολο: u) και το 

down (d), η δεύτερη οικογένεια το charm (c) και το strange (s) και η τρίτη οικογένεια το είδος top (t) 

και το bottom (b). Η μάζα τους ποικίλει, από περίπου 2.3 ΜeV/c2 για το ελαφρύτερο είδος των up 

κουάρκ, μέχρι περίπου 173.34 GeV/c2 για το πιο βαρύ είδος των top κουάρκ. Τα κουάρκ έχουν 

ηλεκτρικό φορτίο που είναι κλάσμα του φορτίου του ηλεκτρονίου: ανάλογα με το είδος τους, έχουν 

είτε φορτίο +2/3 του φορτίου του ηλεκτρονίου είτε -1/3 του φορτίου του ηλεκτρονίου. Όλα τα κουάρκ 

είναι φερμιόνια, με σπιν ίσο με ½. (Θυμίζουμε ότι η τιμή του σπιν είναι ακέραιο ή ημιακέραιο 

πολλαπλάσιο της ποσότητας ℏ − ωστόσο για συντομία έχει επικρατήσει να αναφέρεται μόνο ο 

πολλαπλασιαστικός παράγοντας και να παραλείπεται το ℏ). 
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3 γενιές κουάρκ
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ό
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ο
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τί

ο
 

−1
/3

e

d
down

s
strange

b
bottom

αυξανόμενη μάζα

μάζα  2.3 ΜeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = +2/3 e
χρωματικό φορτίο = r ή g ή b

μάζα   4.8 ΜeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = −1/3 e
χρωματικό φορτίο = r ή g ή b

μάζα  1.29 GeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = +2/3 e
χρωματικό φορτίο = r ή g ή b

μάζα  173.34 GeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = +2/3 e
χρωματικό φορτίο = r ή g ή b

μάζα   95 ΜeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = −1/3 e
χρωματικό φορτίο = r ή g ή b

μάζα   4.18 GeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = −1/3 e
χρωματικό φορτίο = r ή g ή b

 

Σχήμα 3-3. Τα έξι διαφορετικά είδη (ή γεύσεις) κουάρκ οργανωμένα σε ένα ‘περιοδικό’ πίνακα. Τα 

είδη της πάνω σειράς έχουν όλα ηλεκτρικό φορτίο ίσο με τα +2/3 του φορτίου του ηλεκτρονίου, 

ενώ η κάτω σειρά έχουν ηλεκτρικό φορτίο ίσο με το -1/3 του φορτίου του ηλεκτρονίου.  

 

3 γενιές λεπτονίων

I II III
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e
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0 ve
νετρίνο

ηλεκτρονίου

vμ
νετρίνο
μιονίου

vτ
νετρίνο

ταυ

αυξανόμενη μάζα

μάζα  0.51 ΜeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = -1 e
χρωματικό φορτίο = 0

μάζα  < 0.0000022 ΜeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = 0
χρωματικό φορτίο = 0b

μάζα  105.65 MeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = -1e
χρωματικό φορτίο = 0

μάζα  1776.84 GeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = -1 e
χρωματικό φορτίο = 0

μάζα  < 0.17 ΜeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = 0
χρωματικό φορτίο = 0

μάζα  < 15.5 GeV/c2

ηλεκτρ. φορτίο = 0
χρωματικό φορτίο = 0

 

Σχήμα 3-4. Τα έξι διαφορετικά λεπτόνια οργανωμένα σε τρεις οικογένειες. Τα λεπτόνια 

αποτελούνται από 3 αρνητικά φορτισμένα σωματίδια (με αυξανόμενη μάζα) – το πιο ελαφρύ είναι 

το ηλεκτρόνιο που είναι και το μόνο σταθερό από τα τρία. Στα λεπτόνια ανήκουν και 3 αντίστοιχα 

ουδέτερα σωματίδια με σχεδόν μηδενική μάζα, τα νετρίνο.  
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Τα κουάρκ έχουν επίσης και κάποιες άλλες εγγενείς χαρακτηριστικές ιδιότητες που δεν παρουσιάζονται 

σε συνθετότερα σωματίδια. Η πιο χαρακτηριστική είναι η ιδιότητα που ονομάζουμε ‘χρώμα’ ή αλλιώς 

ισχυρό φορτίο. Η ιδιότητα του χρώματος δεν έχει καμία σχέση με το χρώμα των αντικειμένων, που 

είναι μια μακροσκοπική υποκειμενική ιδιότητα και εξαρτάται από τη συχνότητα του φωτός που 

εκπέμπει ένα αντικείμενο και τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Εδώ 

πρόκειται για μια εγγενή ιδιότητα των κουάρκ στην οποία οφείλεται η ισχυρή αλληλεπίδραση που 

συγκρατεί τα κουάρκ ενωμένα σε συνδυασμούς τριάδων ή δυάδων. Η ιδιότητα αυτή ονομάστηκε 

χρώμα, γιατί εμφανίζεται σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις που όταν συνυπάρχουν 

αλληλοεξουδετερώνονται δίνοντας μηδενική συνολική τιμή (όπως κατ’ αντιστοιχία, αν αναμείξουμε 

τα τρία βασικά χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε). Επομένως, κάθε είδος κουάρκ έχει τρία 

διαφορετικά κουάρκ ως προς το ισχυρό φορτίο (αλλιώς χρωματικό φορτίο ή χρώμα), το red, green και 

blue. Τέλος, τα κουάρκ έχουν μια ακόμα εγγενή ιδιότητα (ίσως λιγότερο καλά μελετημένη), το ασθενές 

φορτίο. Είναι ο φορέας της ασθενούς αλληλεπίδρασης που σχετίζεται με την αλλαγή του είδους του 

κουάρκ.  

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία στοιχειωδών σωματιδίων είναι τα λεπτόνια (Σχήμα 3-4). Τα λεπτόνια 

οργανώνονται σε αντίστοιχες 3 οικογένειες με αυξανόμενη μάζα. Αποτελούνται από 3 αρνητικά 

φορτισμένα σωματίδια (με αυξανόμενη μάζα) – το πιο ελαφρύ είναι το ηλεκτρόνιο που είναι και το 

μόνο σταθερό από τα τρία. Τα υπόλοιπα δύο φορτισμένα σωματίδια είναι το μιόνιο και το ταυ, 

σημαντικά βαρύτερα του ηλεκτρονίου. Στα λεπτόνια ανήκουν και 3 αντίστοιχα ουδέτερα σωματίδια με 

σχεδόν μηδενική μάζα, τα νετρίνο. Όλα τα λεπτόνια είναι φερμιόνια, με σπιν ίσο με ½. Τα λεπτόνια 

έχουν μηδενικό χρωματικό φορτίο, επομένως δεν αλληλεπιδρούν με την ισχυρή δύναμη – γι’ αυτό και 

δε σχηματίζουν ισχυρές μεγαλύτερες δομές όπως τα κουάρκ. Αλληλεπιδρούν όμως με την ασθενή 

αλληλεπίδραση.  

Τα νετρίνο (ουδέτερα ως προς το ηλεκτρικό φορτίο και με σχεδόν μηδενική μάζα) αλληλεπιδρούν πολύ 

ασθενώς με την ύλη κι επομένως είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθούν. Η πρώτη ένδειξη για την 

ύπαρξή τους ήρθε από το 1930 όταν ο Wolfgang Pauli υπέθεσε ότι κάποιο επιπλέον ουδέτερο σωμάτιο 

έπρεπε να δημιουργείται σε ορισμένες πυρηνικές αντιδράσεις ώστε να διατηρείται η ενέργεια και η 

ορμή πριν και μετά την αντίδραση. Η πειραματική ανακάλυψη των νετρίνο έγινε πολύ αργότερα το 

1956 σε προϊόντα πυρηνικού αντιδραστήρα. Σήμερα υπολογίζουμε ότι τα νετρίνο που δημιουργούνται 

στις πυρηνικές αντιδράσεις στον ήλιο διαπερνούν κατά μεγάλους αριθμούς τη Γη (~6.5×1010 νετρίνο 

ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο επιφάνειας στη Γη κάθετης στις ακτίνες του Ήλιου).  

Όλα τα σωματίδια αλληλεπιδρούν βαρυτικά καθώς και με την ασθενή αλληλεπίδραση, τα φορτισμένα 

αλληλεπιδρούν και ηλεκτρομαγνητικά, μόνο τα κουάρκς αλληλεπιδρούν και ισχυρά. Για να το 

κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να αναδιαμορφώσουμε τον τρόπο σκέψης σύμφωνα με τον οποίο, όταν 

ακούμε για φορτίο, σκεφτόμαστε πάντα το ηλεκτρομαγνητικό φορτίο. Λέμε π.χ. ότι τα ηλεκτρόνια είναι 

αρνητικά φορτισμένα, τα πρωτόνια θετικά φορτισμένα, ενώ τα νετρόνια είναι ουδέτερα. Όλα αυτά 

λέγονται με αναφορά τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις και το ηλεκτρικό φορτίο. Η έννοια όμως του 

φορτίου, μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις δυνάμεις στη φύση.  

Αν το εξετάσουμε αυτό, π.χ. για την βαρυτική δύναμη, θα διαπιστώσουμε ότι τον ρόλο του φορτίου 

τον έχει η μάζα. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα κατανοητό αν σκεφτούμε την ομοιότητα του νόμου του 

Coulomb με τον νόμο του Νεύτωνα, από όπου είναι πράγματι εμφανές ότι το ρόλο που έχει το φορτίο 

στο νόμο του Coulomb, στο νόμο του Νεύτωνα βλέπουμε ότι τον έχει η μάζα. Όπως βλέπουμε οι δύο 

εξισώσεις είναι πανομοιότυπες.  

 

 𝐹𝐻𝑀 =
1

4휋휀0

𝑞1∙𝑞2
𝑟2

 [3-1] 

 

 𝐹𝐵 = 𝐺
𝑚1∙𝑚2
𝑟2

 [3-2] 
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όπου, q το φορτίο, m η μάζα, r η απόσταση, 휀0 η διηλεκτρική σταθερά και G η παγκόσμια σταθερά της 

βαρύτητας.  Με την έννοια αυτή, οι ΗΜ δυνάμεις οφείλονται στο ηλεκτρικό φορτίο, οι βαρυτικές στο 

βαρυτικό φορτίο (μάζα), οι ασθενείς στο ασθενές φορτίο και οι ισχυρές στο ισχυρό φορτίο (που το 

ονομάζουμε «χρώμα»).  

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι το ηλεκτρικό φορτίο έχει τα δύο γνωστά δύο είδη φορτίου, θετικό και 

αρνητικό, που συνδυαζόμενα σε ίσες ποσότητες δίνουν μηδέν. Αυτή η απλή εικόνα δεν ισχύει ακριβώς 

με τον ίδιο τρόπο για τις άλλες δυνάμεις, αλλά όμως υπάρχει μια αναλογία. Για παράδειγμα. στη 

βαρύτητα έχουμε μόνο ένα είδος φορτίου και οι δυνάμεις είναι μόνο ελκτικές, δεν υπάρχει δηλαδή 

τρόπος να μηδενίσουμε τη βαρυτική δύναμη. Στις ισχυρές δυνάμεις, έχουμε τρία είδη φορτίου (red, 

blue, green), που συνδυασμένα δίνουν μηδενικό άθροισμα, δηλαδή ουδετερότητα ως προς την ισχυρή 

αλληλεπίδραση.  

Όσο αφορά τα στοιχειώδη σωματίδια (Σχήμα 3-6), ΟΛΑ τα σωματίδια φέρουν βαρυτικό φορτίο καθώς 

και ασθενές φορτίο (άρα ΟΛΑ αλληλεπιδρούν με βαρυτικές και ασθενείς δυνάμεις), ΟΛΑ εκτός των 

νετρίνων φέρουν ηλεκτρομαγνητικό φορτίο (άρα ΟΛΑ εκτός των νετρίνων αλληλεπιδρούν με 

ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις) και τέλος ΜΟΝΟ τα κουάρκς φέρουν ισχυρό φορτίο (άρα ΜΟΝΟ τα 

κουάρκς αλληλεπιδρούν με ισχυρές δυνάμεις). 

 

3.2. Ύλη και αντιύλη 

Στα παραπάνω στοιχειώδη σωματίδια (κουάρκ και λεπτόνια) θα πρέπει να συμπληρωθούν κι άλλα τόσα 

στοιχειώδη σωματίδια αντιύλης. Η ύπαρξη της αντιύλης ανακαλύφθηκε θεωρητικά γύρω στα 1920 από 

τον θεωρητικό φυσικό Paul Dirac. O Dirac ανέπτυξε μια μαθηματική εξίσωση που προέβλεπε την 

πειραματική συμπεριφορά του ηλεκτρονίου με μεγάλη ακρίβεια. Η ίδια εξίσωση όμως προέβλεπε και 

την ύπαρξη ενός νέου σωματιδίου με ίδια μάζα και σπιν όπως το ηλεκτρόνιο, αλλά ίσες και αντίθετες 

τις υπόλοιπες ιδιότητες (π.χ. το ηλεκτρικό φορτίο, το φορτίο ασθενούς αλληλεπίδρασης). Λίγο 

αργότερα, το 1932, ο Carl Anderson ανίχνευσε σε πειράματα σωματίδια με αυτές ακριβώς τις ιδιότητες. 

To αντι-σωμάτιο του ηλεκτρονίου ονομάζεται συνήθως ποζιτρόνιο (σύμβολο e+).  

Σύντομα ανιχνεύθηκαν τα αντισωμάτια του πρωτονίου και του νετρονίου και το 1965 αποδείχθηκε 

πειραματικά ότι τα αντισωμάτια αυτά συμπεριφέρονται ανάλογα με τα αντίστοιχα σωμάτια, καθώς 

πειράματα έδειξαν την πρώτη δημιουργία ενός πυρήνα αντι-δευτερίου, δηλαδή δεσμευμένο ζεύγος 

αντι-πρωτονίου και αντι-νετρονίου. Το 1995 στο CERN έγινε η πρώτη παραγωγή αντι-υδρογόνου και 

αργότερα και αντι-ηλίου – πρόκειται για άτομα που ο πυρήνας αποτελείται από αρνητικά αντι-

πρωτόνια και αντι-νετρόνια ενώ γύρω τους βρίσκονται θετικά αντι-ηλεκτρόνια. Το χαρακτηριστικό 

των αντι-σωματίων είναι ότι αν συναντηθούν με το αντίστοιχο σωμάτιο αλληλοεξουδετερώνονται ή 

αλλιώς εξαϋλώνονται. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία φωτονίων που φέρουν συνολικά ενέργεια 

όση και η αντίστοιχη μάζα του αρχικού ζεύγους σωμάτιο και αντισωμάτιο.   

Τα αντισωμάτια των στοιχειωδών σωματιδίων που είδαμε παραπάνω συμπληρώνουν λοιπόν την εικόνα 

των θεμέλιων οντοτήτων του κόσμου μας. Για κάθε είδος κουάρκ υπάρχει το αντίστοιχο αντι-κουάρκ, 

με ίδια μάζα και σπιν, αλλά αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο και αντίθετο χρωματικό (ή ισχυρό) φορτίο. Μια 

και το ισχυρό φορτίο έρχεται σε τρεις διαφορετικές τιμές (τις ονομάσαμε red, green, blue), οι τιμές του 

στο αντι-κουάρκ αντιστοιχούν σε τρείς αντίθετες καταστάσεις, antired, antigreen και antiblue. Οι τρεις 

αντίθετες καταστάσεις του ισχυρού φορτίου όταν βρεθούν μαζί (π.χ. 3 αντι-καοάρκ διαφορετικού αντι-

χρώματος) δίνουν μηδενικό συνολικό ισχυρό φορτίο – το ίδιο συμβαίνει κι όταν το ισχυρό φορτίο 

συναντηθεί με το αντίστοιχο αντι-φορτίο του (Σχήμα 3-5). 

Τα μεγαλύτερα σωματίδια της ύλης απαρτίζονται από συνδυασμούς των θεμελιωδών σωματιδίων που 

είδαμε παραπάνω. Αντίστοιχα, τα σωματίδια της αντιύλης απαρτίζονται από συνδυασμούς των 

θεμελιωδών αντισωματιδίων. Έχουν επίσης παρατηρηθεί βραχύβια σωματίδια που απαρτίζονται από 

ένα κουάρκ κι ένα διαφορετικού χρώματος αντι-κουάρκ, όπως θα δούμε συνοπτικά παρακάτω.  

Τα αντισωματίδια είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου μας καθώς δημιουργούνται συνεχώς 

κατά τη διάρκεια πολλών συγκρούσεων άλλων σωματιδίων (π.χ. σε κοσμική ακτινοβολία). Επίσης, 

δημιουργούνται σε πολλές πυρηνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος αριθμός φυσικών 
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ραδιενεργών πυρήνων κατά την αυθόρμητη διάσπασή τους εκπέμπει ποζιτρόνια. Βέβαια, πολύ γρήγορα 

μετά τη δημιουργία τους, τα αντισωματίδια αναπόφευκτα συναντούν ένα αντίστοιχο σωματίδιο ύλης 

και εξαϋλώνονται δημιουργώντας φωτόνια. Αυτή τη δημιουργία φωτός εκμεταλλευόμαστε για τη 

μελέτη της έμβιας ύλης σε μια πολύ σημαντική τεχνική διαγνωστικής απεικόνισης.  

 

τα τρία χρώματα 
μαζί δίνουν μηδενικό 

χρωματικό φορτίο

red

green blue

τα τρία αντι-χρώματα 
μαζί δίνουν μηδενικό 

χρωματικό φορτίο

anti
red

anti
green

anti
blue

ένα χρώμα μαζί με το  αντι-
χρώμα δίνουν μηδενικό 

χρωματικό φορτίο

anti
red

red

 

Σχήμα 3-5. Οι τρεις τιμές του ισχυρού φορτίο (ή χρωματικό φορτίο ή χρώμα), του αντι-φορτίου και 

η αλληλοεξουδετέρωσή τους.  
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Σχήμα 3-6. Στοιχειώδη σωματίδια και αντι-σωματίδια της ύλης. Τα κουάρκ (και αντι-κουάρκ) έχουν 

όλα ηλεκτρικό φορτίο (κλασματικό του ηλεκτρονίου) και χρωματικό φορτίο. Τα λεπτόνια (και αντι-

λεπτόνια) δεν έχουν χρωματικό φορτίο, αλλά κάποια έχουν ηλεκτρικό φορτίο (πάνω γραμμή) ενώ 

τα νετρίνο (και αντινετρίνο) έχουν μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο. Όλα έχουν σπιν 1 2. 
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Στην αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος (big bang) δημιουργήθηκαν ίσες ποσότητες ύλης και 

αντιύλης. Εξαΰλωση έδωσε μια πληθώρα φωτονίων και έμεινε ελάχιστη ύλη-αντιύλη. Σε κάποια 

χρονική στιγμή κάτι άλλαξε στην ισορροπία και η τελική ισορροπία άλλαξε ευνοώντας την ύλη. 

Σήμερα, παρατηρήσεις του σύμπαντος δείχνουν ότι υπάρχει ελάχιστη αντιύλη (μόνο μεμονωμένα 

σωμάτια). Η αντιστοιχία φωτονίων προς σωμάτια ύλης (βαρυόνια) είναι ~1010:1. Επίσης, πειράματα 

δείχνουν ότι η αντιύλη ακολουθεί φυσικούς νόμους διαφορετικά από την ύλη – για παράδειγμα 

αντισωμάτια διασπώνται διαφορετικά από τα αντίστοιχα σωμάτια.  Η ακριβής αιτία για αυτή την 

ασυμμετρία δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί και μάλιστα αποτελεί ένα από ανοικτά ερωτήματα στη 

σημερινή φυσική, που δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει και σε νέα μοντέλα και θεωρίες για την δομή 

και λειτουργία του κόσμου. Τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά της αντιύλης μελετούν σήμερα μια σειρά 

από πειράματα στο CERN και σε άλλες παρόμοιες ερευνητικές δομές. Τελικά, τα στοιχειώδη 

σωματίδια και αντι-σωματίδια συνοψίζονται στο Σχήμα 3-6.  

 

3.3. Δημιουργώντας τη συνήθη ύλη  

Oι βασικοί δομικοί λίθοι της συνήθους ύλης είναι μόλις τρεις: τα κουάρκς up (u) και down (d) και το 

ηλεκτρόνιο. Τα πάντα γύρω μας αποτελούνται από αυτά τα τρία σωματίδια και μόνον αυτά. Τα 

πρωτόνια και τα νετρόνια είναι σύνθετες δομές, αποτελούμενες από τα κουάρκς u και d, ενώ τα 

ηλεκτρόνια είναι στοιχειώδη σωματίδια (εξ όσων μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι σήμερα).  

Το πρωτόνιο είναι συνδυασμός των κουάρκ uud, δηλαδή αποτελείται από 2 up κουάρκ και 1 down 

κουάρκ. Το ηλεκτρικό φορτίο για το πρωτόνιο είναι το άθροισμα των επιμέρους φορτίων, δηλαδή: 

 

 𝑄𝑝 = 𝑄𝑢𝑝 + 𝑄𝑢𝑝 +𝑄𝑑𝑜𝑤𝑛 = (+
2

3
) + (+

2

3
) + (−

1

3
) = +1  [3-3] 

 

Τα τρία κουάρκ έχουν όλα διαφορετικό χρώμα, άρα το χρωματικό φορτίο είναι μηδενικό και το 

πρωτόνιο είναι μακροσκοπικά χρωματικά ουδέτερο (όλα τα σωματίδια που αποτελούνται από κουάρκς, 

βαρυόνια και μεσόνια, είναι ουδέτερα ως προς το ισχυρό φορτίο, ή φορτίο χρώματος).  Η μάζα του 

πρωτονίου προκύπτει από τη μάζα των επιμέρους κουάρκ (δύο ελαφρύτερα u και ένα βαρύτερο d)  και 

η σημερινή της τιμή σύμφωνα με πειραματικές μετρήσεις είναι περίπου 1.672×10-27 kg ή το ισοδύναμο 

ενέργειας (Ε=mc2) είναι περίπου 1.503×10-10 J=938.272 MeV. Αυτή  μάζα του πρωτονίου είναι πολύ 

μεγαλύτερη από άθροισμα των επιμέρους μαζών των 3 κουάρκ που το απαρτίζουν – η επιπλέον μάζα 

που εμφανίζεται στην τριπλέτα των κουάρκ οφείλεται στην ενέργεια που αποθηκεύεται εξαιτίας της 

ισχυρής αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρωματικών φορτίων των 3 κουάρκ. To συνολικό σπιν του 

πρωτονίου είναι ½. Tέλος, να σημειώσουμε ότι το πρωτόνιο είναι το μόνο βαρυόνιο που είναι σταθερό, 

δηλαδή όταν είναι ελεύθερο δε διασπάται αυθόρμητα για να δώσει άλλα προϊόντα.  

To νετρόνιο είναι συνδυασμός των κουάρκ udd, δηλαδή αποτελείται από 1 up κουάρκ και 2 down 

κουάρκ. Το ηλεκτρικό φορτίο για το νετρόνιο είναι το άθροισμα των επιμέρους φορτίων, δηλαδή: 

 

 𝑄𝑛 = 𝑄𝑢𝑝 + 𝑄𝑑𝑜𝑤𝑛 + 𝑄𝑑𝑜𝑤𝑛 = (+
2

3
) + (−

1

3
) + (−

1

3
) = 0 [3-4] 

 

Τα τρία κουάρκ έχουν όλα διαφορετικό χρώμα, άρα το χρωματικό φορτίο είναι μηδενικό και το 

νετρόνιο είναι μακροσκοπικά χρωματικά ουδέτερο.  Η μάζα του νετρονίου προκύπτει από τη μάζα των 

επιμέρους κουάρκ (ένα ελαφρύτερο u και δύο βαρύτερα d)  και η σημερινή της τιμή σύμφωνα με 

πειραματικές μετρήσεις είναι περίπου 1.674×1027 kg ή το ισοδύναμο ενέργειας (Ε=mc2) είναι περίπου 

1.505×1010 J=939.565 MeV, δηλαδή κατά λίγο μεγαλύτερη από αυτή του πρωτονίου. To συνολικό 

σπιν του νετρονίου είναι ½. Σε αντίθεση με το πρωτόνιο, το νετρόνιο είναι ένα ασταθές σωματίδιο, 

δηλαδή όταν είναι ελεύθερο στη φύση διασπάται με χρόνο ημίσειας ζωής γύρω στα 10 min αυθόρμητα 

σε ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο κι ένα αντινετρίνο του ηλεκτρονίου: 
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 𝑛 
~10 𝑚𝑖𝑛
→      𝑝 + 𝑒 + 𝑉�̅� + 0.782343 MeV   [3-5] 

 

Ο χρόνος των 15 min περίπου, είναι ο μέσος χρόνος ζωής, που είναι κατά 1.5 σχεδόν φορά μεγαλύτερος 

από τον χρόνο ημισείας ζωής (δες Κεφ. Πειραματική Μέτρηση για μια συζήτηση πάνω στην εκθετική 

συνάρτηση και τη μεταβολή των μεγεθών στη φύση). Το νετρόνιο ως ελεύθερο σωματίδιο, διασπώμενο 

δίνει πρωτόνιο, ηλεκτρόνιο και νετρίνο. Από τις μάζες νετρονίου (mn939.565 MeV), πρωτονίου 

(mp938.272 MeV) και ηλεκτρονίου (me0.511 MeV) και θεωρώντας μηδενική την μάζα του νετρίνο, 

συνάγεται ότι η κατάσταση πρωτονίου και ηλεκτρονίου βρίσκεται κατά ~0.782 MeV πιο χαμηλά από 

το αδιάσπαστο νετρόνιο, λόγος για τον οποίο τα ελεύθερα νετρόνια διασπώνται αυθόρμητα. Αν όμως 

το νετρόνιο δημιουργήσει δέσμια κατάσταση με ένα πρωτόνιο, δηλαδή ένα πυρήνα δευτερίου (την 

απλούστερη πυρηνική κατάσταση) τότε μέρος της μάζας δίνεται για ενέργεια σύνδεσης (2.2 MeV 

στην περίπτωση πυρήνα δευτερίου). Τότε, η συνολική μάζα του πρωτονίου-νετρονίου είναι 1875.637 

MeV (mp+mn μείον την ενέργεια σύνδεσης), δηλαδή προκύπτει μια κατάσταση ενεργειακά πιο χαμηλή 

από την κατάσταση δύο ελεύθερων πρωτονίων συν ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο (δηλ. σύνολο μάζας 

1877.055 MeV) – τότε η κατάσταση αυτή βρίσκεται ενεργειακά πιο χαμηλά από την κατάσταση 

πρωτόνιο συν ηλεκτρόνιο κατά ~1.418 MeV, άρα το συνδεδεμένο πλέον νετρόνιο δεν μπορεί να 

διασπαστεί. Έτσι εξασφαλίζεται η σταθερότητα των νετρονίων όταν βρίσκονται συνδεδεμένα σε 

πυρήνες. 

Με διάφορους συνδυασμούς 3 πάντα κουάρκ μπορούν να προκύψουν και άλλα βαρυόνια. Έχουν 

παρατηρηθεί μέχρι σήμερα σε πειράματα πάνω από 40 τέτοια σωματίδια, όλα βαρύτερα του πρωτονίου, 

με σπιν 1/2 ή 3/2, και όλα ασταθή και βραχύβια, που διασπώνται γρήγορα σε ελαφρύτερα σωμάτια 

ώσπου με διαδοχικές διασπάσεις να καταλήξουν σε σταθερά προϊόντα, δηλαδή πρωτόνια, ηλεκτρόνια 

και νετρίνο με την αντίστοιχη έκλυση ενέργειας. 

Σε πειράματα έχουν επίσης παρατηρηθεί και σωματίδια που αποτελούνται από ένα κουάρκ κι ένα αντι-

κουάρκ διαφορετικού είδους αλλά αντίστοιχου αντιχρώματος. Αυτά τα σωματίδια είναι πιο ελαφριά 

από τα βαρυόνια (καθώς αποτελούνται από δυάδες και όχι τριάδες κουάρκ), έχουν συνολικό σπιν 0 ή 

1 και διασπώνται γρήγορα σε ελαφρύτερα σωμάτια, ηλεκτρόνια και νετρίνο, ή σε φωτόνια. Οι δέσμιες 

καταστάσεις των κουάρκς χαρακτηρίζονται γενικώς ως αδρόνια και είναι είτε συνδυασμοί τριών 

κουάρκς (βαρυόνια) με φορτία RGB, είτε συνδυασμοί κουάρκ-αντικουάρκ (μεσόνια) με φορτία 

χρώματος−αντιχρώματος. Αυτοί είναι και οι μόνοι βασικοί επιτρεπτοί συνδυασμοί ώστε τα σωματίδια 

που αποτελούνται από κουάρκς να είναι ουδέτερα ως προς το ισχυρό φορτίο. Άλλοι συνδυασμοί, με 

περισσότερα κουάρκς (τέτρα-, πέντα-, έξα-κουάρκς κ.λπ.), μπορούν πάντοτε να θεωρηθούν 

συνδυασμοί βαρυονίων και μεσονίων.  

Η συνήθης ύλη αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια που συγκροτούν τους πυρήνες των ατόμων (με 

βάση την ισχυρή αλληλεπίδραση) και ηλεκτρόνια που δεσμεύονται γύρω από τους θετικούς σε 

ηλεκτρικό φορτίο πυρήνες εξαιτίας της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης που προκαλείται από τα 

ηλεκτρικά φορτία.  

 

3.4. Οι αλληλεπιδράσεις  

Η εικόνα των θεμελιωδών σωματιδίων συμπληρώνεται με μια ακόμα κατηγορία: των σωματιδίων που 

ανταλλάσσονται μεταξύ των κουάρκ, λεπτονίων και συνθετότερων σωματιδίων και το αποτέλεσμα της 

ανταλλαγής παρουσιάζεται ως αλληλεπίδραση των σωματιδίων ή αλλιώς ως δύναμη. Οι δυνάμεις στη 

φύση, με τις οποίες αλληλεπιδρούν ή μπορούν να αλληλεπιδρούν τα σωματίδια είναι τέσσερις (Πίνακας 

3-1).  

Από τις αλληλεπιδράσεις αυτές, είναι καλά γνωστές από την καθημερινή εμπειρία οι βαρυτικές και οι 

ηλεκτρομαγνητικές. Βασικός λόγος για αυτό είναι η μεγάλη τους εμβέλεια (τη θεωρούμε άπειρη, με τα 

μέχρι σήμερα δεδομένα), που κάνει εμφανή την παρουσία τους. Η βαρύτητα μελετήθηκε για πρώτη 

φορά από τον Νεύτωνα και αργότερα με την Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Einstein. Ασκείται 

μεταξύ μαζών και είναι πάντα ελκτική. Η βαρυτική δύναμη είναι η ασθενέστερη από όλες τις δυνάμεις. 
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Λόγω της πολύ μικρής ισχύος της δεν την λαμβάνουμε υπόψη στη μελέτη του μικρόκοσμου. Η μόνη 

θεωρία του μικρόκοσμου που εξετάζει και τη βαρύτητα είναι η (υποψήφια) θεωρία των υπερχορδών 

(που όμως ακόμα δεν είναι αποδεκτή, καθώς δεν έχει ελεγχθεί από το πείραμα). Η βαρυτική δύναμη 

είναι η πιο εμφανής (‘αισθητή’) στην ανθρώπινη και παγκόσμια κλίμακα. Πράγματι, καθώς τα 

μακροσκοπικά σώματα έχουν συνήθως μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο και έχουν πάντα μηδενικό 

χρωματικό φορτίο, παρουσιάζονται ουδέτερα ως προς τις ηλεκτρομαγνητικές και ισχυρές δυνάμεις, 

άρα η βαρυτική δύναμη (αν και σχετικά ασθενής) είναι η δύναμη που κυρίως εμφανίζεται 

μακροσκοπικά.  

 

Πίνακας 3-1. Συνοπτική παρουσίαση των 4 βασικών αλληλεπιδράσεων. 

 
σχετική 
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Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη εξηγήθηκε πλήρως, με τα κλασικά μέτρα αλλά και συμβατά με την Ειδική 

Θεωρία της Σχετικότητας, με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell. Η ηλεκτρομαγνητική 

αλληλεπίδραση εμφανίζεται ανάμεσα σε σώματα που έχουν μη μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο. Είναι 

ελκτική μεταξύ ανόμοιων φορτίων και απωστική μεταξύ όμοιων φορτίων. σε αυτή οφείλεται η συνοχή 

των ατόμων και η σύνθεση των ατόμων σε μόρια – άρα, σε αυτήν οφείλεται η σύνθεση της συνήθους 

μοριακής ύλης (όλα τα υλικά αντικείμενα γύρω μας καθώς και η έμβια ύλη). 

Η ισχυρή αλληλεπίδραση εμφανίζεται ανάμεσα σε σωμάτια που διαθέτουν χρωματικό φορτίο. 

Επομένως, εμφανίζεται μόνο μεταξύ κουάρκ (ή/και αντικουάρκ) καθώς τα λεπτόνια αλλά και όποιο 

άλλο σύνθετο σωμάτιο διαθέτει μηδενικό συνολικό χρωματικό φορτίο. Ενώ θεωρητικά η ισχυρή 

δύναμη έχει άπειρη εμβέλεια, δεν μπορούμε να βρούμε ελεύθερα κουάρκ (χρωματικά φορτία) σε 

μακρινές αποστάσεις για να το παρατηρήσουμε. Πιο σωστά, θα λέγαμε απλά ότι δεν είναι δυνατόν να 

καταστήσουμε ελεύθερα (μη αλληλεπιδρώντα) δύο κουάρκς, διότι για να τα απομακρύνουμε σε 

αποστάσεις πέρα από τις πυρηνικές διαστάσεις, χρειάζεται να προσφέρουμε τεράστια ποσά ενέργειας, 

Ας υποθέσουμε ότι επιμένει κάποιος να «πληρώσει» χωρίς όριο ένα οσοδήποτε μεγάλο ποσό ενέργειας 

για να διαχωρίσει μια δέσμια κατάσταση από κουάρκς (όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο, οι 

πιο απλές λέγονται μεσόνια και αποτελούνται από ένα κουάρκ και ένα αντι-κουάρκ), με στόχο να τα 

απομακρύνει πολύ. Στην προσπάθειά του αυτή θα καταλήξει να «πληρώσει» τόσο πολύ ενέργεια που 

θα ξεπεράσει το όριο δημιουργίας ζεύγους κουάρκ-αντικουάρκ στον ενδιάμεσο χώρο, που το καθένα 

θα «ζευγαρώσει» με τα αρχικά αντικουάρκ-κουάρκ, δημιουργώντας δηλαδή τελικά δύο νέα μεσόνια 

στη θέση του ενός που προϋπήρχε. Και πάλι δηλαδή η φύση θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα 

κουάρκς δεν θα είναι ελεύθερα. Η μόνη περίπτωση να παρατηρήσουμε το αποτέλεσμα της ισχυρής 

δύναμης έξω από ένα βαρυόνιο ή μεσόνιο είναι με έμμεσο τρόπο.  
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στο ουδέτερο ως προς το 
ηλεκτρικό φορτίο μόριο του 
νερού, τα ηλεκτρόνια των 
δύο υδρογόνων 
μετατοπίζονται πιο κοντά στο 
μεγαλύτερο θετικό φορτίο 
του πυρήνα του οξυγόνου

αν και μακροσκοπικά το μόριο νερού 
είναι ουδέτερο, σε πολύ κοντινές 
αποστάσεις παρουσιάζεται μια 
κατανομή φορτίου, δηλαδή 
εμφανίζεται θετικότερο προς την 
περιοχή των δύο ατόμων υδρογόνου 
και αρνητικότερο προς την περιοχή του 
ατόμου του οξυγόνου

δύο μόρια νερού σε κοντινές 
αποστάσεις αλληλεπιδρούν
με ηλεκτρομαγνητική 
δύναμη ανάμεσα στη 
θετικότερη περιοχή του ενός 
και την αρνητικότερη 
περιοχή του άλλου – η 
ελκτική αυτή δύναμη 
συγκρατεί τα μόρια νερού 
μεταξύ τους (δεσμός 
υδρογόνου, δυνάμεις 
συνοχής ή van der Waals)

u u

d

d d

u

u d

d

d u

u

με αντίστοιχο τρόπο, ισχυρές 
δυνάμεις γίνονται αισθητές 
ανάμεσα σε κουάρκ γειτονικών 
πρωτονίων/νετρονίων στον πυρήνα 
των ατόμων – είναι οι λεγόμενες 
πυρηνικές δυνάμεις, που 
εμφανίζονται να έχουν πολύ μικρή 
εμβέλεια (~1fm, δηλαδή μόνων 
μεταξύ γειτονικών 
πρωτονίων/νετρονίων)

 

Σχήμα 3-7. Σωματίδια με συνολικό μηδενικό φορτίο (ηλεκτρικό ή χρωματικό) μπορεί να 

παρουσιάζουν μια εσωτερική μη συμμετρική κατανομή φορτίου, με αποτέλεσμα σε μικρές 

αποστάσεις να εμφανίζουν μη μηδενικό φορτίο σε διαφορετικές περιοχές τους. Σε αυτή την 

περίπτωση εμφανίζονται δυνάμεις που ηλεκτρικές ή ισχυρές (ανάλογα με το φορτίο) ακόμα και 

μεταξύ συνολικά ουδέτερων σωματιδίων – αλλά σε αυτή την περίπτωση, οι δυνάμεις έχουν πολύ 

μικρή εμβέλεια.  

 

Ουδέτερα ως προς το χρωματικό φορτίο πρωτόνια ή/και νετρόνια όταν έρθουν σε πολύ κοντινές 

αποστάσεις (όπως στη δημιουργία ενός πυρήνα), εμφανίζουν μια πόλωση του χρωματικού φορτίου, 

δηλαδή ένα κουάρκ του ενός βαρυονίου έλκεται με ισχυρή δύναμη από ένα κουάρκ του άλλου 

βαρυονίου (Σχήμα 3-7). Σε αποστάσεις μεγαλύτερες 1fm (=1015m), η εσωτερική κατανομή του 

χρωματικού φορτίου δεν είναι εμφανής, άρα η εμβέλεια των ισχυρών δυνάμεων έξω από τα βαρυόνια 

(ή τα μεσόνια) είναι εξαιρετικά μικρή, της τάξης του 1fm. Είναι όμως αρκετή για τη δημιουργία 

ισχυρών ελκτικών δυνάμεων μεταξύ γειτονικών πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα των ατόμων. 

Αυτές οι ελκτικές δυνάμεις (καθότι πολύ ισχυρότερες από τις μεταξύ πρωτονίων απωστικές 
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ηλεκτρομαγνητικές) συγκρατούν τα θετικά φορτία των πρωτονίων στον πυρήνα και επιτρέπουν τη 

δημιουργία της ύλης όπως τη γνωρίζουμε. Παρόμοια φαινόμενα συναντάμε και σε άλλες κλίμακες, για 

παράδειγμα την ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρικά ουδέτερων ατόμων.  

Δύο ουδέτερα ως προς το ισχυρό φορτίο σωμάτια του πυρήνα (νετρόνια ή πρωτόνια), τα οποία θα 

βρεθούν σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, μπορούν να «δουν» το καθένα την εσωτερική κατανομή 

ισχυρού φορτίου του άλλου και να αλληλεπιδράσουν ελκτικά. Είναι ακριβώς αυτή η δύναμη που κρατά 

τα σωμάτια του πυρήνα ως μια δέσμια κατάσταση – συχνά τη χαρακτηρίζουμε ως ‘πυρηνική’ δύναμη. 

Έχει πολύ μικρή εμβέλεια που καθορίζεται από την απόσταση στην οποία το ‘δίπολο’ του χρωματικού 

φορτίου είναι αισθητό σε γειτονικά δίπολα.  

Τέλος, η ασθενής αλληλεπίδραση αντιστοιχίζεται σε μια άλλη ιδιότητα των στοιχειωδών σωματιδίων, 

το ασθενές φορτίο – ιδιότητα που αντιστοιχεί στα κουάρκ και τα λεπτόνια. Η αλληλεπίδραση 

εμφανίζεται ως ανταλλαγή τριών σωματιδίων W+, W− και Ζ0. Η εμβέλεια της ασθενούς 

αλληλεπίδρασης είναι πολύ μικρή, της τάξης ~10−18m. Το αποτέλεσμα της ασθενούς αλληλεπίδρασης 

είναι η αλλαγή του είδους του σωματιδίου και όχι  η δημιουργία συσσωματωμάτων, όπως οι άλλες 

δυνάμεις. Για παράδειγμα, μέσα σε ένα νετρόνιο ένα down κουάρκ μεταλλάσσεται σε ένα up κουάρκ 

και το νετρόνιο μεταλλάσσεται σε πρωτόνιο – η μετάλλαξη που δίνεται στην Εξίσωση [3-5]. 

 

3.5. Εμβέλεια αλληλεπιδράσεων και σωμάτια ανταλλαγής  

Κατά τις σημερινές αντιλήψεις, οι δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων οφείλονται στην ανταλλαγή 

κάποιων άλλων σωματιδίων τα οποία χαρακτηρίζονται ως σωμάτια ανταλλαγής και χαρακτηρίζουν το 

είδος της αλληλεπίδρασης. Δηλαδή, όταν μια δύναμη ασκείται μεταξύ 2 σωμάτων, αυτά τα δύο σώματα 

ανταλλάσουν συγκεκριμένα σωματίδια – τα σωματίδια ανταλλαγής δημιουργούνται και υπάρχουν μόνο 

κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής. Τα σωματίδια ανταλλαγής, που ονομάζονται και ‘φορείς’ δυνάμεων 

και δεν έχουν αντισωμάτια (ή πιο σωστά θεωρούνται τα αντι-σωμάτια του εαυτού τους). Οι φορείς 

κάθε είδους δύναμης είναι διαφορετικοί. Για την ηλεκτρομαγνητική είναι το φωτόνιο (σπιν=1 και 

μηδενική μάζα), για την ισχυρή 8 διαφορετικά γκλουόνια (σπιν=1  και μηδενική μάζα) και για την 

ασθενή δύναμη τα τρία σωμάτια W+, W− και Ζ0 (με σπιν=1 αλλά μη μηδενική μάζα, όπως δείχνει ο 

Πίνακας 3-1).  

Για τη συμμετρία της θεωρίας, υποθέτουμε ότι η βαρυτική δύναμη έχει ως φορέα ένα αντίστοιχο 

σωμάτιο, που συχνά ονομάζεται βαρυτόνιο, όμως δεν έχει ανακαλυφθεί. Αν υπάρχει, θα πρέπει να έχει 

μηδενική μάζα και σπιν=2.  

Τα σωματίδια τα οποία ανταλλάσσουν τα κουάρκς και τα λεπτόνια κατά τις αλληλεπιδράσεις τους δεν 

είναι πραγματικά σωματίδια, αλλά ονομάζονται δυνητικά ή υπερβατικά (virtual particles). Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν ως πειραματικά ανιχνεύσιμα σωματίδια, αλλά «υπάρχουν» 

εντός των ορίων που θέτει η σχέση απροσδιοριστίας: 

 

 𝛥𝛦𝛥𝑡 ≥   
ℏ

2
   [3-6] 

 

Ας δούμε τι σημαίνει αυτό. Για ένα σωματίδιο, μπορούμε να πούμε ότι η συνολική του ενέργεια είναι 

το άθροισμα της μάζας-ενέργειας (που αντιστοιχεί στο γινόμενο της μάζας ηρεμίας επί το τετράγωνο 

της ταχύτητας του φωτός (𝑚0𝑐
2), και της κινητικής ενέργειας (Κ), δηλαδή:   

 

 𝛦 = 𝑚0𝑐
2 + 𝐾  [3-7] 
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Έστω ότι για να εμφανιστεί μια αλληλεπίδραση πρέπει να δημιουργηθεί ένα σωμάτιο αλληλεπίδρασης 

με μάζα m0. Τότε η (ελάχιστη) διαφορά ενέργειας αντιστοιχεί στη μάζα-ενέργεια του σωματίου, 

δηλαδή,  

 

 𝛥𝛦 = 𝑚0𝑐
2 [3-8] 

 

Εφαρμόζοντας αυτή τη μεταβολή στην ενέργεια στην παραπάνω εξίσωση απροσδιοριστίας (Εξίσωση 

[3-6]) βρίσκουμε ότι η χρονική διάρκεια Δt της μεταβολής μπορεί να είναι:  

 

 𝛥𝑡 ≈  
ℏ

2𝑚0𝑐
2
 [3-9] 

 

Αν υποθέσουμε ότι αυτό το σωματίδιο ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός c, τότε η μεγαλύτερη 

απόσταση Δx στην οποία μπορεί να φτάσει στα χρονικά όρια της ύπαρξής του είναι: 

 

 휀휇𝛽έ휆휀휄𝛼 =  𝛥𝑥 = 𝑐 ∙ 𝛥𝑡 ≈  
ℏ

2𝑚0𝑐
 [3-10] 

 

Για σωματίδια ανταλλαγής που έχουν μάζα, όπως τα W και Ζ0, η ποσότητα στο δεξί μέρος της [3-10] 

έχει μια συγκεκριμένη τιμή που καθορίζεται από την τιμή της μάζας. Για παράδειγμα, το σωμάτιο Ζ0 

έχει μάζα της τάξης των 90 GeV/c2 (= 9×109×1.602×10-19 J/c2 = 14.418×10−10 J/c2 = ). Κάνοντας τις 

πράξεις στο δεξί μέρος της [3-10] καταλήγουμε σε: 

 

 

𝑚0 = 90 
GeV

𝑐2
= 
90 × 109

9 × 1016
eV

𝑚2𝑠−2
 

 

         =
90 × 109 × 1.609 × 10−19

9 × 1016
J

𝑚2𝑠−2
= 90 × 1.79 × 10−27 𝑘𝑔

= 161.1 × 10−27 𝑘𝑔 

[3-11] 

 

κι επομένως η εμβέλεια του μπορεί να υπολογιστεί ως: 

 
휀휇𝛽έ휆휀휄𝛼 =  𝛥𝑥 = 𝑐 ∙ 𝛥𝑡 ≈

ℏ

2𝑚0𝑐
=

1.054 × 10−34 

2 × 161.1 × 10−27 × 3 × 108
𝑚

= 1 × 10−18𝑚 

[3-12] 

 

Επομένως η εμβέλεια της ασθενούς δύναμης είναι περίπου 10−18m, δηλαδή 0.1% της διαμέτρου του 

πρωτονίου. Στην περίπτωση όμως των σωματίων ανταλλαγής με μηδενική μάζα (δηλαδή οι φορείς των 

ηλεκτρομαγνητικών, βαρυτικών και ισχυρών δυνάμεων), η ποσότητα στο δεξί μέρος της [3-10] 

απειρίζεται – δηλαδή η εμβέλεια αυτών των δυνάμεων είναι θεωρητικά άπειρη. 

Την αλληλεπίδραση μεταξύ σωματιδίων μέσω ανταλλαγής των σωματίων-φορέων της δύναμης συχνά 

τη δείχνουμε με τα διαγράμματα Feynman (Σχήμα 3-8). Αυτά αναπαριστούν την εξέλιξη στο χώρο των 

κλασικών σωματίων πριν και μετά την ανταλλαγή του σωματίου-φορέα της αλληλεπίδρασης. Το Σχήμα 
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3-9 δείχνει ένα παράδειγμα διαγράμματος Feynman για την εξαΰλωση ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου και 

τη δημιουργία 2 φωτονίων.  

 

χρ
ό

νο
ς

χώρος

ίσια γραμμή συμβολίζει 

το σωματίδιο, π.χ. ένα 

ηλεκτρόνιο

e

η γραμμή συμβολίζει την 

εξέλιξη του φαινομένου 

στο χρόνο, όχι μια 

αυστηρή κλασική τροχιά 

e

το 1ο ηλεκτρόνιο

ένα 2ο ηλεκτρόνιο

η κυματιστή γραμμή αντιστοιχεί 

σε ένα σωματίδιο που 

ανταλλάσσεται μεταξύ των 

σωμάτων που αλληλεπιδρούν 

(εδώ ένα φωτόνιο)

 

Σχήμα 3-8. Ένα διάγραμμα Feynman που αναπαριστά την ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση 

μεταξύ δύο ηλεκτρονίων (απωστική δύναμη) με την ανταλλαγή ενός σωμάτιου-φορέα της 

συγκεκριμένης δύναμης, δηλαδή φωτονίου.   

 

χρ
ό

νο
ς

χώρος

e e+

ηλεκτρόνιο
ποζιτρόνιο

φωτόνιο 511keV
φωτόνιο 511keV

 

Σχήμα 3-9. Διάγραμμα Feynman για την εξαΰλωση ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου και τη δημιουργία 

2 φωτονίων. Το ποζιτρόνιο, ως αντι-ύλη φαίνεται να κινείται αντίθετα προς το χρόνο.  
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3.6. Το σωμάτιο higgs  

Ο κόσμος μας όπως τον είδαμε παραπάνω αποκαλύπτει πολλά στοιχειώδη σωματίδια. Διαπιστώνουμε 

ότι το κάθε ένα έχει διαφορετική αδράνεια στην κίνηση, αυτό που κοινά ονομάζουμε διαφορετική μάζα. 

Το βασικό ερώτημα είναι πώς διαφοροποιείται η μάζα τους.  Επίσης, όπως παρατηρήσατε στα σωμάτια 

ανταλλαγής εμφανίζεται μια ασυμμετρία: όλα έχουν μηδενική μάζα, εκτός από αυτά της ασθενούς 

αλληλεπίδρασης που έχουν συγκεκριμένη μάζα μη μηδενική.  

Για να αντιμετωπίσουν αυτή την περίεργη κατάσταση, θεωρητικοί φυσικοί όπως ο Peter Higgs αλλά 

και άλλοι (Robert Brout, Francois Englert και άλλοι), πρότεινε ένα θεωρητικό μηχανισμό για τη 

δημιουργία μαζών στα στοιχειώδη σωματίδια. Ο παραπάνω μηχανισμός Brout-Englert-Higgs επιτρέπει 

να εξηγηθούν φαινόμενα όπως ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, το φως και ορισμένα είδη ραδιενέργειας 

με βάση τον ίδιο θεμελιώδη μηχανισμό, την ηλεκτρασθενή αλληλεπίδραση. Δηλαδή, επιτυγχάνεται 

έτσι μια ενοποίηση τουλάχιστο δύο βασικών αλληλεπιδράσεων, της ηλεκτρομαγνητικής και της 

ασθενούς. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει και την ύπαρξη ενός ακόμα στοιχειώδους σωματιδίου με 

παράξενες, αλλά συμβατές με το υπόλοιπο μοντέλο, ιδιότητες. Το σωματίδιο αυτό είναι διαφορετικό 

από τα άλλα, αλλά αλληλεπιδρά μαζί τους. Έντονη αλληλεπίδραση με το σωματίδιο higgs σημαίνει 

μεγάλη μάζα και το αντίστροφο – επομένως, μποζόνια όπως το φωτόνιο δεν αλληλεπιδρούν καθόλου 

με το higgs κι έτσι έχουν μηδενική μάζα.  

Από τη θεωρία προβλέπεται ότι το σωματίδιο higgs έχει μηδενικό σπιν, άρα κατατάσσεται στα 

μποζόνια. Επίσης, η μάζα του προβλέπεται ιδιαίτερα μεγάλη, γύρω στα 125 GeV (αντιστοιχεί σε μάζα 

133 πρωτονίων!). Παρόλο που η παραπάνω θεωρία προτάθηκε από το 1964, οι πειραματικές διατάξεις 

δεν αρκούσαν για την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs. O απλός λόγος είναι ότι για να 

δημιουργήσουμε ένα σωματίδιο πρέπει να δώσουμε ενέργεια τουλάχιστο τόση όση και η μάζα του. 

Αυτό έγινε δυνατό μόνο με τον τελευταίας τεχνολογίας επιταχυντή LHC (Σχήμα 3-10) στο διεθνές 

ερευνητικό κέντρο CERN (που βρίσκεται έξω από τη Γενεύη, στην Ελβετία). Έτσι, στις 4 Ιουλίου 2012, 

δύο διαφορετικά πειράματα στην ίδια ερευνητική διάταξη ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του 

σωματίδιου higgs με μάζα περίπου 126 GeV – τα πειράματα συνεχίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν στις 

14 Μαρτίου 2013, και οι Higgs και Englert βραβεύτηκαν με το Νobel φυσικής το 2013. Αυτή είναι μια 

πρώτη επιβεβαίωση της ύπαρξης του σωματιδίου. Επόμενα πειράματα θα μελετήσουν τις ιδιότητές του 

και τη συμπεριφορά του.  

 

 

Σχήμα 3-10. O Peter Higgs στον επιταχυντή LHC του CERN στις 4 Απριλίου 2008. Φωτογραφία 

από το αρχείο του CERN  (http://cds.cern.ch/record/1108522, copyright by CERN, provided free of 

charge for educational and informational use). 

http://cds.cern.ch/record/1108522
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3.7. Σκοτεινή μάζα και σκοτεινή ύλη  

Κοσμολογικές παρατηρήσεις και υπολογισμοί δείχνουν ότι η γνωστή μας μάζα-ενέργεια αντιστοιχεί 

μόνο στο 4% (περίπου) του συνολικού περιεχόμενου του σύμπαντος.  

Κατά προσέγγιση το 27% του σύμπαντος αποτελείται από ύλη που αλληλεπιδρά με τη βαρυτική δύναμη 

αλλά όχι με την ηλεκτρομαγνητική. Η ύλη αυτή (που δεν μπορεί να είναι βαρυονική) δεν είναι άμεσα 

παρατηρήσιμη, εφόσον δεν αλληλεπιδρά με την ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι δεν 

απορροφά, δεν ανακλά ούτε εκπέμπει φως.  

Ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξή της έχουμε από τα ιδιαίτερα σημαντικά βαρυτικά της αποτελέσματα 

σε κανονική ύλη, που παρατηρούνται για παράδειγμα στην επιρροή της κίνησης γαλαξιών. Αυτή είναι 

η λεγόμενη σκοτεινή ύλη. Νέα πειράματα στον LHC του CERN θα προσπαθήσουν να εξετάσουν αν το 

σωματίδιο higgs μπορεί να δώσει μάζα σε μια νέα κατηγορία σωματιδίων που θα μπορούσαν να 

σχετίζονται με τη σκοτεινή ύλη.  

Τέλος, το υπόλοιπο 69% του περιεχομένου του σύμπαντος αποδίδεται σε αυτό που ονομάζουμε 

‘σκοτεινή ενέργεια’ που φαίνεται να σχετίζεται με τον κενό χώρο. Οι σημερινές ενδείξεις δείχνουν ότι 

η σκοτεινή ενέργεια είναι διασκορπισμένη ομοιογενώς σε όλο το σύμπαν (στο χώρο και στο χρόνο) 

κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει η πυκνότητά της όπως διαστέλλεται το σύμπαν. Η συνέπεια αυτού 

είναι ότι η σκοτεινή ενέργεια αντιστοιχεί σε μια απωστική δύναμη σε όλο το σύμπαν που θα μπορούσε 

να εξηγήσει την ολοένα αυξανόμενη διαστολή του σύμπαντος (όπως αυτή παρατηρείται από 

διαστημικά τηλεσκόπια).   

 

3.8. Επίλογος  

Για όλες τις αλληλεπιδράσεις εκτός της βαρυτικής υπάρχουν κβαντικές θεωρίες που τις περιγράφουν 

με μεγάλη ακρίβεια. Λέγεται ότι η κβαντική ηλεκτροδυναμική είναι η ακριβέστερη θεωρία που έχουμε 

για περιγραφή φυσικών φαινομένων. Πράγματι, οι προβλέψεις της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής 

επιβεβαιώνονται με ακρίβεια δέκα δεκαδικών ψηφίων. Η μεγάλη της αξιοπιστία ήταν ο λόγος που 

αποτέλεσε και τη βάση για τις κβαντικές θεωρίες για την ασθενή και την ισχυρή αλληλεπίδραση.  

Για τη βαρυτική δύναμη, η οποία λόγω της μικρής της ισχύος δεν λαμβάνεται υπόψη στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματιδίων, υπάρχει η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, η οποία όμως είναι 

μία κλασική θεωρία και βέβαια για απόσταση τείνουσα στο μηδέν, προβλέπει ότι η δύναμη τείνει στο 

άπειρο. Στη φύση όμως δεν υπάρχουν απειρίες, οπότε είναι σαφές ότι η θεωρία έχει αδυναμία στο 

σημείο αυτό. Στον Ηλεκτρομαγνητισμό, το ανάλογο πρόβλημα έχει λυθεί με την κβάντωση που 

εισάγεται στα πλαίσια της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής, η οποία ουσιαστικά δεν επιτρέπει την 

απόσταση μεταξύ δύο στοιχειωδών φορτίων να μηδενιστεί, αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση απειρίας 

στο δυναμικό και στη δύναμη. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει βρεθεί κάτι ανάλογο, δηλαδή μια κβαντική 

θεωρία, για τη βαρύτητα. Υποψήφια για το ρόλο αυτό είναι η θεωρία υπερχορδών, αυτό όμως θα γίνει 

γενικά παραδεκτό μόνο αν και όταν η θεωρία αυτή γίνει ελέγξιμη από το πείραμα.  

Τελειώνουμε αυτή τη σύντομη ανασκόπηση στη σημερινή μας γνώση για τη θεμελιώδη δομή του 

κόσμου με το σχόλιο του D. Gross (Nobel φυσικής το 2004), στο κλείσιμο του 23rd Solvay Conference 

in Physics, “Quantum Structure of Space and Time”, Brussels, 1-5 December, 2005: “We don’t know 

what we are talking about…  The state of physics today is like it was when we were mystified by 

radioactivity…  They were missing something absolutely fundamental.  We are missing perhaps 

something as profound as they were back then”, που θα το μεταφράζαμε ως εξής: “Δεν έχουμε ιδέα για 

τι μιλάμε… Η κατάσταση της φυσικής σήμερα είναι όπως όταν ακόμα θεωρούσαμε τη ραδιενέργεια 

μυστήριο… Τότε οι επιστήμονες αγνοούσαν κάτι πολύ θεμελιώδες. Ίσως και σήμερα να λείπει από τη 

γνώση κάτι τόσο βασικό όσο και τότε”.  
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4. O Πυρήνας 

 

Χρήστος Ελευθεριάδης, Ελένη Καλδούδη 

 

 

Στις αρχές του 20 αιώνα η εικόνα του ατόμου ήταν το γνωστό μοντέλο του «σταφιδόψωμου», όπως 

προτάθηκε το 1904 από τον Thomson (που λίγα χρόνια πριν, το 1897, είχε ανακαλύψει το  ηλεκτρόνιο). 

Το μοντέλο αυτό ανατράπηκε το 1911, με την ερμηνεία που έδωσε ο Ernest Rutherford στα 

αποτελέσματα του πειράματος Geiger – Marsden που έγινε το 1909 (βλ. Παράγραφο 2.9.4). Φαίνεται 

πως χρειάστηκαν δυο χρόνια για να πειστεί ο Rutherford για τα απίστευτα (όπως τα χαρακτήριζε ο 

ίδιος) αποτελέσματα του πειράματος αυτού. Η σημερινή εικόνα της δόμησης του πυρήνα από πρωτόνια 

και νετρόνια, έγινε αποδεκτή πολλά χρόνια μετά την θεωρία του Rutherford. 

Σύμφωνα λοιπόν με το αυτό το μοντέλο, ο πυρήνας των ατόμων αποτελείται από θετικά φορτισμένα 

πρωτόνια και ουδέτερα νετρόνια. Και τα δύο σωματίδια (χωρίς διάκριση) αποκαλούνται νουκλεόνια, ως 

συστατικά του πυρήνα (=nucleus). Ο αριθμός των πρωτονίων είναι γνωστός και ως ατομικός αριθμός 

(Ζ), είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων στο ουδέτερο άτομο και καθορίζει το χημικό στοιχείο 

στο οποίο αντιστοιχεί ο πυρήνας. Ο αριθμός όλων των νουκλεονίων ενός πυρήνα είναι γνωστός και ως 

μαζικός αριθμός (Α) και καθορίζει τη μάζα του πυρήνα. Συνήθως οι πυρήνες συμβολίζονται 

χρησιμοποιώντας το σύμβολο του αντίστοιχου χημικού στοιχείου και δηλώντας και τους δύο 

σημαντικούς αριθμούς πρωτονίων και νετρονίων ως εξής: 

 

 𝛸  ή  𝛸(𝛢, 𝛧)𝑍
𝛢  [4-1] 

 

όπου Χ το σύμβολο του χημικού στοιχείου. Πυρήνες με ίδιο αριθμό πρωτονίων αντιστοιχούν στο ίδιο 

χημικό στοιχείο και ονομάζονται ισότοπα. Πυρήνες με ίδιο μαζικό αριθμό (αλλά διαφορετικό ατομικό) 

ονομάζονται ισοβαρείς, ενώ πυρήνες με ίσο αριθμό νετρονίων ισότονοι.  

Σήμερα ένα διεθνές επιστημονικό δίκτυο International Network of Nuclear Structure and Decay Data 

Evaluators (http://www.nndc.bnl.gov/ensdf/ensdf/ensdf-info.jsp), μελετά και καταγράφει όλους τους 

ατομικούς πυρήνες (ή αλλιώς και νουκλίδια) που παρατηρούνται στη φύση ή προκύπτουν από 

πειράματα. Στις αρχές του 2016 η συγκεκριμένη βάση είχε καταγεγραμμένους πάνω από 3.300 

πυρήνες, που αντιστοιχούν σε ισάριθμους διαφορετικούς δυνατούς συνδυασμούς πρωτονίων και 

νετρονίων. Από αυτούς, 270 περίπου θεωρούνται σταθεροί συνδυασμοί μια και δεν έχει παρατηρηθεί 

να διασπώνται αυθόρμητα. Επίσης, συνολικά περίπου 900 συνδυασμοί είτε θεωρούνται σταθεροί είτε 

έχουν χρόνο ημίσειας ζωής (το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο μισός πληθυσμός πυρήνων θα 

διασπαστεί) μεγαλύτερο της μιας ώρας. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί είναι ιδιαίτερα ασταθείς και 

διασπώνται αυθόρμητα πολύ εύκολα δίνοντας έτσι πολύ μικρούς χρόνους ημίσειας ζωής. Στη φύση 

έχουν βρεθεί πυρήνες με ατομικό αριθμό από 1 (το υδρογόνο) έως και 92 (το ουράνιο), ενώ στο 

εργαστήριο έχουν δημιουργηθεί πυρήνες με ατομικό αριθμό πάνω από το 110 και μαζικό 290.  

 

4.1. Δομή του πυρήνα  

Τα πρωτόνια και τα νετρόνια είναι και τα δύο φερμιόνια, αποτελούνται το καθένα από τρία κουάρκς και 

έχουν ημιακέραιο σπιν, δηλαδή σπιν = ℏ 2. Τα βασικά χαρακτηριστικά των σωματιδίων (συνοψίζονται 

στον Πίνακας 4-1) αυτών είναι μεν καλά γνωστά, αλλά υπάρχουν σημεία που παραμένουν αινίγματα. 

Θα τα δούμε εν συντομία στα επόμενα.  

 

http://www.nndc.bnl.gov/ensdf/ensdf/ensdf-info.jsp
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4.1.1. Το πρωτόνιο 

Το πρωτόνιο είναι το μόνο σταθερό βαρυόνιο: επειδή είναι και το ελαφρύτερο και η διατήρηση του 

βαρυονικού αριθμού επιβάλλει να μην διασπάται σε οποιαδήποτε κατάσταση δεν περιέχει βαρυόνιο. 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι θεωρίες ενοποίησης των ισχυρών με τις ηλεκτρασθενείς 

αλληλεπιδράσεις (οι λεγόμενες Μεγάλες Ενοποιημένες Θεωρίες, Grand Unified Theories, GUT’s), 

προβλέπουν ότι το πρωτόνιο δεν είναι τελικά σταθερό σωματίδιο και αλλά με πολύ μικρή πιθανότητα 

μπορεί να διασπαστεί σε καταστάσεις που δεν περιλαμβάνουν κανένα βαρυόνιο. Οι θεωρητικές 

προβλέψεις τοποθετούσαν το μέσο χρόνο ζωής του πρωτονίου γύρω στα 1026 έτη, αλλά πειραματικές 

ενδείξεις μετατοπίζουν το μέσο χρόνο ζωής στην τάξη των 1035 χρόνων. Επομένως, πρακτικά το 

πρωτόνιο μπορεί να θεωρείται σταθερό σωματίδιο.  

 

4.1.2. Το νετρόνιο 

Το νετρόνιο είναι φυσικά ασταθές σωματίδιο: καθώς η μάζα του είναι κατά 1.3 MeV μεγαλύτερη από 

αυτή του πρωτονίου, μπορεί εύκολα να διασπαστεί σε πρωτόνιο και άλλα προϊόντα (ηλεκτρόνιο και 

αντινετρίνο) διατηρώντας το βαρυονικό του αριθμό, και το ηλεκρικό φορτίο.  

 

 𝑛
  10.3min
→         𝑝 + 𝑒− + 휈̅𝑒 + 0.78 𝑀𝑒𝑉 [4-2] 

 

Ο μέσος χρόνος ζωής του νετρονίου προκύπτει ίσος με 15 λεπτά περίπου (ισοδυναμεί με χρόνο ημίσειας 

ζωής 10.3 min, βλ. παράγραφο 4.3 για μια συζήτηση για τους δύο χρόνους). Προσοχή, ο χρόνος αυτός 

αναφέρεται σε ελεύθερα νετρόνια. Όταν τα νετρόνια είναι συνδεδεμένα σε πυρήνες, η ενεργειακή τους 

κατάσταση είναι χαμηλότερη από αυτή του ελευθέρου νετρονίου κατά την ενέργεια σύνδεσης (βλ. 

παρακάτω). Επομένως, ειδικά για σταθερούς πυρήνες, δεν πληρούνται οι ενεργειακές συνθήκες για να 

διασπαστούν και τα νετρόνια παραμένουν σταθερά.  

 

Πίνακας 4-1. Βασικά χαρακτηριστικά των νουκλεονίων (πηγή για τις τιμές μάζας, ηλεκτρικού φορτίου 

και μαγνητικής ροπής: 2014 CODATA recommended values, The CODATA Task Group on 

Fundamental Constants, International Council of Science, June 2015). 

 πρωτόνιο νετρόνιο 

σύμβολο p n 

μέσος χρόνος ζωής >2.1×1029 years 881.5(15) s 

συμπεριφορά φερμιόνιο φερμιόνιο 

είδος βαρυόνιο βαρυόνιο 

βαρυονικός αριθμός 1 1 

σύνθεση 2 up κουάρκ, 1 down κουάρκ 1 up κουάρκ, 2 down κουάρκ 

μάζα (S.I) 1.672621898(21) x 10-27 kg 1.674927471(21) x 10-27 kg  

μάζα (eV) 938.2720813(58) MeV/c2 939.5654133(58) MeV/c2 

ηλεκτρικό φορτίο (S.I) 1.602176565(35)×10−19 C 0 

ηλεκτρικό φορτίο 

(μονάδες φορτίου 

ηλεκτρονίου) 

+1e 0 

σπιν ℏ 2 ℏ 2 

μαγνητική ροπή 1.4106067873(97) x 10-26 JT-1 -0.966 236 50(23) x10-26 JT-1 
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4.1.3. Σπιν και μαγνητική ροπή νουκλεονίων  

Γενικότερα, έχει ενδιαφέρον να δούμε πιο προσεκτικά την έννοια του σπιν για τα σωματίδια, 

στοιχειώδη όπως το ηλεκτρόνιο και σύνθετα όπως το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Κλασικά, η 

ιδιοστροφορμή ή σπιν ενός σώματος είναι η ιδιοπεριστροφή γύρω από το κέντρο μάζας του. Κάτι 

ανάλογο φανταζόμαστε για τα σωματίδια, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι η αναλογία αυτή οδηγείται 

σε αδιέξοδο.  

Κάνοντας υπολογισμούς με δεδομένες τις διαστάσεις των σωματιδίων, για να δικαιολογηθεί το μέγεθος 

του σπιν (ως εσωτερικής στροφορμής των σωματιδίων) θα πρέπει η γραμμική ταχύτητα στην επιφάνειά 

τους να υπερβαίνει ακόμη και την ταχύτητα του φωτός. Προφανώς αυτό είναι αδύνατον και κατά 

συνέπεια η εικόνα του σπιν ως ιδιοστροφορμή των σωματιδίων του μικρόκοσμου δεν αντιστοιχεί στην 

πραγματικότητα. Στον κβαντικό κόσμο συμβαίνουν διάφορα που σήμερα τα κατανοούμε, αλλά που με 

τα μέτρα της κλασικής φυσικής είναι απολύτως ανεξήγητα. Το θέμα του σπιν, παραμένει και σήμερα 

ερώτημα. Το δεχόμαστε σαν έναν εσωτερικό κβαντικό αριθμό του σωματιδίου, αποφεύγοντας να πούμε 

οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στη λεγόμενη μη-φυσική περιοχή (un-natural region) ταχυτήτων πάνω από 

την ταχύτητα του φωτός. 

μ

Ι
Α=πr2

r

 

Σχήμα 4-1. Μαγνητική ροπή μ κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού που σχηματίζει βρόγχο εμβαδού Α 

και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι.  

 

Η ύπαρξη του σπιν έγινε κατ’ αρχήν γνωστή με το πείραμα Stern-Gerlach και βέβαια αυτό που 

μετρήθηκε δεν ήταν η ιδιοστροφορμή του ηλεκτρονίου, αλλά η μαγνητική του ροπή, που κλασικά 

προϋποθέτει την ύπαρξη στροφορμής και μιας κατανομής φορτίου. Η μαγνητική ροπή είναι μια βασική 

ποσότητα για τον ηλεκτρομαγνητισμό. Αν υποθέσουμε ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι σε κυκλικό αγωγό 

που ορίζει επιφάνεια εμβαδού Α, τότε η μαγνητική ροπή μ είναι μια διανυσματική ποσότητα με 

διεύθυνση κάθετη προς το επίπεδο του κυκλικού αγωγού και μέτρο: 

 

   휇 = 𝛪𝛢   σε μονάδες  𝐴𝑚2 = 𝛢𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 × (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)2 = 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 × (𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎)−1 = 𝐽𝑇−1 [4-3] 

 

Η μαγνητική ροπή καθορίζει τη ροπή της δύναμης που δέχεται ο ρευματοφόρος αγωγός όταν βρεθεί σε 

μαγνητικό πεδίο και τείνει να προσανατολίσει τη μαγνητική ροπή κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού 

πεδίου ως κατάσταση ελάχιστης ενέργειας. Παρόλο που στην πραγματικότητα το κβαντικό σωματίδιο 

δεν αντιστοιχεί στο παραπάνω κλασικό ανάλογο, εμφανίζει μαγνητική ροπή, συμπεριφέρεται δηλαδή 

σαν ένας μικρός μαγνήτης.  

Τα πρωτόνια και τα νετρόνια (όπως και τα ηλεκτρόνια) έχουν σπιν 1/2ћ. Είναι λογικό να θεωρούμε ότι το 

σπιν ενός συνθέτου σωματιδίου θα είναι το άθροισμα των σπιν των συστατικών του, συν τις τροχιακές 

τους στροφορμές. Για ένα κλασικό σύστημα, το σπιν του σύνθετου σώματος θα είναι μια συνεχής 

μεταβλητή, όπως είναι προφανές και αυταπόδεικτο ίσως. Για ένα κβαντικό όμως σύστημα, όπως είναι 

το πρωτόνιο, η στροφορμή αυτή μπορεί να παίρνει μόνο διακριτές τιμές, ημιακέραια πολλαπλάσια της 
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ποσότητας ћ/2. Συχνά η σταθερά του Planck παραλείπεται και αναφέρεται μόνο ο παράγοντας 

αναλογίας ως τιμή του σπιν. 

Στο μοντέλο των κουάρκς, αυτό είναι εύκολα κατανοητό, αφού μπορούμε να φανταστούμε τα δύο από 

τα τρία κουάρκς να έχουν αντιπαράλληλα σπιν, οπότε μένει το σπιν του τρίτου να χαρακτηρίζει και το 

σωματίδιο. Βέβαια, δεδομένου μάλιστα ότι μιλούμε για τα ελαφρύτερα βαρυόνια, άρα τις πιο βασικές 

καταστάσεις βαρυονίων, δικαιολογημένα υποθέτουμε ότι τα κουάρκς μέσα στα σωματίδια αυτά δεν 

έχουν στροφορμή εκ περιφοράς, άρα μένει μόνο το σπιν για να ορίσει την εσωτερική τους στροφορμή, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-2. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι νέα πειραματικά δεδομένα (European 

Muon Collaboration) δίνουν ενδείξεις ότι  η αυτή η σχετικά απλή εικόνα δεν ισχύει, αλλά φαίνεται ότι 

τα κουάρκ φέρουν ένα μικρό (~25%) σχετικά μέρος του σπιν του πρωτονίου, ενώ πιθανολογείται ότι 

το υπόλοιπο φέρεται από τα γκλουόνια. Το σημείο αυτό αποτελεί ακόμη ένα ανεξήγητο σημείο και η 

‘κρίση’ του σπιν του πρωτονίου (proton spin crisis), παραμένει ένα βασικό πρόβλημα της φυσικής και 

σήμερα. 

 

+
 

 
 +

 

 
 

−
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Σχήμα 4-2. Ερμηνεία του σπιν του πρωτονίου, ως απλού συνδυασμού των σπιν των τριών κουάρκ. 

Στο σχήμα απεικονίζεται το διάνυσμα της μαγνητικής ροπής του σπιν: τα δύο up κουάρκ 

εμφανίζουν αντιπαράλληλο σπιν (και μαγνητική ροπή) κι επομένως μένει μόνο το σπιν του τρίτου 

κουάρκ για να χαρακτηρίσει το συνολικό σπιν του πρωτονίου.  

 

Τόσο το πρωτόνιο, όσο και το νετρόνιο έχουν μαγνητική ροπή. Ως προς το πρωτόνιο, αυτό είναι 

απολύτως αναμενόμενο, αφού έχει ηλεκτρικό φορτίο και σπιν. Η μαγνητική του ροπή εκφράζει 

ακριβώς το γεγονός ότι συμπεριφέρεται σαν ένας μικρός μαγνήτης και έχει τιμή που μετράται 

πειραματικά: 

 

   휇𝑝 = 1.4106067873(97) x 10−26𝐽𝑇−1   [4-4] 

 

 

Το παράδοξο αρχικά φαινόμενο ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σωματίδιο όπως το νετρόνιο να εμφανίζει 

μαγνητική ροπή εξηγείται αν σκεφτούμε ότι το νετρόνιο ως σύνθετο σωματίδιο έχει εσωτερική 

κατανομή ηλεκτρικού φορτίου. Αν θεωρήσουμε την κλασική περιγραφή της μαγνητικής ροπής 

(Εξίσωση [4-2]), αφού εμφανίζεται συνολική μαγνητική ροπή στο νετρόνιο, αυτή θα πρέπει να 

οφείλεται σε διαφορετικό ‘εμβαδό κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού’ Α για τα θετικά και αρνητικά 

φορτία. Η τιμή της μαγνητικής ροπής είναι αυτή που θα δείξει ποια επιφάνεια είναι η μεγαλύτερη. 

Πράγματι, η μαγνητική ροπή του νετρονίου προκύπτει αντίθετου πρόσημου σε σχέση με του πρωτονίου 

και είναι ίση με: 
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   휇𝑛 = −0.966 236 50(23) x 10−26𝐽𝑇−1   [4-5] 

 

Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι τα αρνητικά φορτία (των δύο down κουάρκ) κατανέμονται 

περισσότερο προς την επιφάνεια του νετρονίου (άρα μεγαλύτερο εμβαδό), συνεισφέροντας ισχυρότερα 

στη συνολική μαγνητική ροπή, οπότε και το συνολικό αποτέλεσμα από την αλγεβρική άθροιση της 

συνεισφοράς θετικών και αρνητικών φορτίων στη μαγνητική ροπή, προκύπτει αρνητικό. 

Μετρώντας πειραματικά τη συνολική μαγνητική ροπή πυρήνων διαφόρων στοιχείων βλέπουμε ότι 

πυρήνες με άρτιο αριθμό πρωτονίων και άρτιο αριθμό νετρονίων εμφανίζουν μηδενική μαγνητική 

ροπή, άρα και μηδενικό σπιν. Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι τα πρωτόνια μεταξύ τους σχηματίζουν 

ζεύγη με σπιν παράλληλο-αντιπαράλληλο, ενώ το αντίστοιχο συμβαίνει και για τον πληθυσμό των 

νετρονίων. Επίσης, πυρήνες με περιττό αριθμό νουκλεονίων εμφανίζονται με σπιν ημι-ακέραιο, που 

αντιστοιχεί σε έντονη συνεισφορά του αζευγάρωτου νουκλεονίου (είτε πρωτόνιο είτε νετρόνιο). Τέλος, 

πυρήνες με περιττό αριθμό και πρωτονίων και νετρονίων εμφανίζουν ακέραιες τιμές συνολικού σπιν, 

ως αποτέλεσμα των δύο αζευγάρωτων νουκλεονίων.  

 

4.1.4. Διαστάσεις πυρήνα  

Ο πυρήνας έχει διαστάσεις της τάξεως του 10−15m (1fm) ενώ οι διαστάσεις του ατόμου είναι της τάξης 

του 10−10m (1 Angström). Ο χώρος μέσα στο άτομο είναι δηλαδή κατά βάση κενός. Οι διαστάσεις του 

πυρήνα έχουν μετρηθεί με πολλούς τρόπους. Δεδομένου ότι ο πυρήνας αλληλεπιδρά 

ηλεκτρομαγνητικά, αλλά και με πυρηνικές δυνάμεις (ισχυρή αλληλεπίδραση), οι επιλογές που έχουμε 

για να μελετήσουμε τις διαστάσεις του είναι να πραγματοποιήσουμε πειράματα είτε με σωμάτια που 

φέρουν μόνο ηλεκτρομαγνητικό φορτίο (π.χ. ηλεκτρόνια, μιόνια), είτε με σωμάτια που αλληλεπιδρούν 

μόνο με πυρηνικές δυνάμεις (π.χ. νετρόνια), είτε με σωμάτια που αλληλεπιδρούν τόσο 

ηλεκτρομαγνητικά, όσο και με πυρηνικές δυνάμεις (π.χ. πρωτόνια, σωμάτια άλφα). Η βασική λογική 

των πειραμάτων μέτρησης της ακτίνας του πυρήνα δε διαφέρει από του πειράματος σκέδασης Geiger–

Marsden. Μία δέσμη σωματιδίων συγκεκριμένης ενέργειας προσπίπτει σε λεπτό φύλλο του προς 

μελέτη στοιχείου και καταγράφεται ο αριθμός των σκεδαζομένων σωματιδίων ως συνάρτηση της 

γωνίας. Η σκέδαση ηλεκτρονίων (που βασίζεται στην ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση) είναι σήμερα 

η πιο ευαίσθητη μέθοδος για μέτρηση της πυρηνικής ακτίνας. Η ακτίνα του πυρήνα R προκύπτει από 

τη σχέση: 

 

   𝑅 = 𝑅0𝐴
1 3   [4-6] 

 

όπου Α ο μαζικός αριθμός του πυρήνα και R0 μία σταθερά που (για την ηλεκτρομαγνητική μέθοδο 

μέτρησης της ακτίνας του πυρήνα) παίρνει τιμές στην περιοχή από 1.1 έως 1.3. Ο συλλογισμός για την 

παραπάνω εξίσωση έχει ως εξής. Ο συνολικός όγκος του πυρήνα V είναι ανάλογος με τον όγκο του 

κάθε νουκλεονίου Vn επί τον συνολικό αριθμό νουκλεονίων Α (με μια σταθερά αναλογίας α 

μεγαλύτερη της μονάδας, μια και υπάρχει κενός χώρος ανάμεσα στα νουκλεόνια). Η ακτίνα του 

σφαιρικού πυρήνα R συνδέεται με τον όγκο ως εξής:  

 

 𝑉𝜎𝜑𝛼ί𝜌𝛼𝜍 =
4휋

3
𝑅3 [4-7] 

 

και αντίστοιχη σχέση ισχύει για τον όγκο του κάθε νουκλεονίου ως προς την ακτίνα του rn. Έτσι: 

 

 𝑉 = 𝛼𝑉𝑛𝑍  
4𝜋

3
𝑅3 = 𝛼

4𝜋

3
𝑅𝑛
3𝑍   𝑅 = (𝑎1 3𝑅𝑛)𝐴

1 3, όπου 𝑎1 3𝑅𝑛 = 𝑅0 [4-8] 
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Τα νουκλεόνια στον πυρήνα μοιάζει να έχουν γενικά σφαιρική κατανομή, με σταθερή πυκνότητα στον 

κύριο όγκο του πυρήνα μέχρι την περιοχή  της επιφάνειας (στο 90% της ακτίνας) όπου η πυκνότητα 

σταδιακά πέφτει στο μηδέν. Η πυκνότητα του πυρήνα (στον κύριο όγκο του) προκύπτει γύρω στα 0.17 

νουκλεόνια ανά 10−15m3. Η πυκνότητα αυτή ξεπερνάει κατά σχεδόν 15 τάξεις μεγέθους την πυκνότητα 

της συνήθους στερεάς και υγρής ύλης και, αν τη μεταφράσουμε στις συνήθεις μονάδες, είναι 2.3x1017 

kg/m3.  

Πειράματα που χρησιμοποιούν δέσμες νετρονίων (ισχυρή αλληλεπίδραση) για σκέδαση από πυρήνες, 

δίνουν πυρηνικές ακτίνες μεγαλύτερες από αυτές που μετρώνται με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους (δηλ 

το R0 δηλαδή που προκύπτει από μεθόδους ισχυρής αλληλεπίδρασης είναι μεγαλύτερο από το R0 που 

προκύπτει από ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους). Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται με την υπόθεση ότι τα 

νετρόνια πλεονάζουν στην επιφάνεια του πυρήνα. Δημιουργεί βέβαια ένα εύλογο ερώτημα, δεδομένου 

ότι για να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατόν η απωστική ενέργεια Coulomb μεταξύ των πρωτονίων του 

πυρήνα, αυτά θα πρέπει να είναι στις μέγιστες μεταξύ τους αποστάσεις, άρα κατά το δυνατόν 

περισσότερα θα έπρεπε να βρίσκονται στην επιφάνεια του πυρήνα. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η 

ισχυρή αλληλεπίδραση που υπερτερεί της ηλεκτρομαγνητικής, αλλάζει την εικόνα αυτή. Η γνώση μας 

όμως για την ισχυρή αλληλεπίδραση δεν είναι τόσο ακριβής για να δώσουμε πλήρη εξήγηση στο 

συγκεκριμένο πειραματικό δεδομένο, όμως τουλάχιστον σε βαρείς πυρήνες όπου ο αριθμός νετρονίων 

υπερτερεί σημαντικά του αριθμού πρωτονίων, ο πλεονασμός των νετρονίων στην επιφάνεια του 

πυρήνα είναι κατανοητός.  

 

4.2. Ενεργειακό ισοζύγιο και ευστάθεια πυρήνα  

4.2.1. Τι κρατάει τον πυρήνα σταθερό 

Ο πυρήνας είναι ένα πολύπλοκο σύστημα δύο διαφορετικών πληθυσμών σωματιδίων που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Στη συγκρότηση του πυρήνα συνεισφέρουν θετικά 

οι πυρηνικές δυνάμεις, που οφείλονται στην ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ κουάρκ γειτονικών 

νουκλεονίων (βλ. Κεφάλαιο 3.4). Για να σχηματιστεί ένας πυρήνας, η ισχυρή αυτή ελκτική δύναμη 

μεταξύ νουκλεονίων πρέπει να υπερτερεί της απωστικής ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ όλων των θετικά 

φορτισμένων πρωτονίων. Στη διάσπαση του πυρήνα συνεισφέρουν και άλλοι παράγοντες που 

οφείλονται στην αρχή αβεβαιότητας και τις επιπτώσεις της στο μικρόκοσμο.    

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 3.4, η ισχυρή αλληλεπίδραση είναι ελκτική, ασκείται μεταξύ κουάρκ και 

οφείλεται στο χρωματικό φορτίο. Αν και ουδέτερα ως προς το χρωματικό φορτίο, σωματίδια που 

αποτελούνται από κουάρκ σε πολύ κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους είναι δυνατό να εμφανίσουν 

ελκτικές δυνάμεις που οφείλονται στην ισχυρή αλληλεπίδραση, επειδή το χρωματικό φορτίο τους 

παρουσιάζει εσωτερική κατανομή.   Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το κάθε νουκλεόνιο δεν αλληλεπιδρά 

ελκτικά με όλα τα άλλα νουκλεόνια στον πυρήνα, αλλά μόνο με όσα γειτνιάζει άμεσα. Άρα όσο 

μεγάλος και να γίνει ο πυρήνας, η ελκτική συνεισφορά αυξάνει περίπου γραμμικά με το μαζικό αριθμό 

Α.  

Τα πρωτόνια, που φέρουν και ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, αλληλεπιδρούν απωστικά με όλα τα υπόλοιπα 

πρωτόνια του πυρήνα, με ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις οι οποίες έχουν μεγάλη (θεωρητικά άπειρη) 

εμβέλεια. Η ενέργεια που χρειάζεται για να κρατήσουμε μια σφαιρική κατανομή ακτίνας R συνολικού 

φορτίου Q υπολογίζεται από τη θεωρία ηλεκτρικής δύναμης σε 

 

 𝛦𝐻𝑀 =
1

4휋휀0

6

5

𝑄2

𝑅
  [4-9] 

 

όπου χρησιμοποιούμε τη γνώση ότι η μέση ακτίνα Rμ για τη σφαιρική κατανομή είναι  
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 𝑅𝜇 ≈
5

6
𝑅  [4-10] 

 

Εδώ βέβαια η συνεχής κατανομή φορτίου αντικαθίσταται από την κατανομή των Ζ πρωτονίων που το 

καθένα αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα (Ζ-1), οπότε η παραπάνω σχέση γίνεται (διαιρώντας με το 2 για να 

διορθώσουμε για το γεγονός ότι έχουμε υπολογίσει 2 φορές τα ζεύγη του κάθε πρωτονίου με όλα τα 

άλλα): 

 

 𝛦𝐻𝑀 =
1

4휋휀0

6

5

1

2

𝑍(𝑍 − 1)𝑒2

𝑅
=

1

4휋휀0

3

5

𝑍(𝑍 − 1)𝑒2

𝑅
 [4-11] 

 

Αντικαθιστώντας την ακτίνα του πυρήνα R από τη σχέση [4-6], έχουμε: 

 

 𝛦𝐻𝑀 =
1

4휋휀0

3

5

𝑍(𝑍 − 1)𝑒2

𝑅0𝐴
1 3

=
3𝑒2

20휋휀0𝑅0

𝑍(𝑍 − 1)

𝐴1 3
=

3𝑒2

20휋휀0𝑅0

𝑍(𝑍 − 1)

√𝛢
3   [4-12] 

 

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι η τάση διάσπασης του πυρήνα εξαιτίας της απωστικής ηλεκτρικής 

δύναμης είναι ανάλογη (περίπου) του τετραγώνου του ατομικού αριθμού και αντιστρόφως ανάλογη της 

τρίτης ρίζας του μαζικού αριθμού. Για να έχουμε πάντως μια ιδέα για το μέγεθος της απωστικής 

ενέργειας Coulomb μεταξύ των πρωτονίων ενός πυρήνα, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την 

απωστική ηλεκτρική δύναμη μεταξύ δύο μόνο πρωτονίων που βρίσκονται σε μια απόσταση 

1fm=10−15m:   

 

  𝛦𝐻𝑀 =
1

4휋휀0

𝑒2

𝑟2
≈ 9 × 109

(1.6 × 10−19)2

(10−15)2
= 230 𝑁 [4-13] 

 

δηλαδή μια τεράστια πραγματικά απωστική δύναμη Coulomb. 

Τέλος, στην τάση διάσπασης του πυρήνα συνεισφέρει και η κινητική ενέργεια που έχουν τα νουκλεόνια 

λόγω της απροσδιοριστίας και της απαγορευτικής αρχής. Όπως έχει συζητηθεί, τα νουκλεόνια είναι 

φερμιόνια, έχουν δηλαδή σπιν ημιακέραιο πολλαπλάσιο της σταθεράς του Planck. Για τα σωματίδια 

αυτά ισχύει η απαγορευτική αρχή του Pauli, κατά την οποία δεν μπορεί δύο όμοια φερμιόνια να 

καταλάβουν την ίδια ενεργειακή στάθμη σε ένα σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα εξ αυτών, ανά 

δυάδες με αντιπαράλληλα σπιν, καταλαμβάνουν τις πιο χαμηλές στάθμες, τα επόμενα τις αμέσως 

υψηλότερες (που είναι οι χαμηλότερες διαθέσιμες) και ούτω καθεξής.  

Πρέπει να σημειώσουμε ότι αφού τα νετρόνια και τα πρωτόνια είναι διαφορετικά σωματίδια, έχουν και 

διαφορετικές ενεργειακές στάθμες μέσα στον πυρήνα. Πολύ ενδεικτικά, φαίνονται στο Σχήμα 4-3. 

Σημειώστε ότι οι ενεργειακές στάθμες των πρωτονίων είναι λίγο υψηλότερα από τις αντίστοιχες των 

νετρονίων, εξαιτίας των απώσεων Coulomb που υφίστανται τα πρωτόνια. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 

ίσους αριθμούς πρωτονίων και νετρονίων, που γεμίζουν τις αντίστοιχες στάθμες τους. Γνωρίζουμε ότι 

για σταθερούς πυρήνες, μέχρι Ζ=20 περίπου, η σχέση πρωτονίων και νετρονίων είναι για τους 

περισσότερους Ζ=Ν. Οι σταθεροί πυρήνες, με Ζ>20 αρχίζουν να έχουν ένα πλεόνασμα νετρονίων που 

όσο πηγαίνουμε προς βαρύτερους πυρήνες συνεχώς διευρύνεται. Φτάνουμε στο 238U να έχουμε 92 

πρωτόνια και 146 νετρόνια, ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα νετρονίων δηλαδή. 
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πρωτόνια νετρόνια

 

Σχήμα 4-3. Ενεργειακές στάθμες πρωτονίων και νετρονίων σε ένα πυρήνα. Οι ενεργειακές στάθμες 

των πρωτονίων είναι λίγο υψηλότερα από τις αντίστοιχες των νετρονίων, εξαιτίας των απώσεων 

Coulomb που υφίστανται τα πρωτόνια. 

 

Όπως είδαμε παραπάνω, τα πρωτόνια και τα νετρόνια καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες δυνατές 

ενεργειακές στάθμες τους. Θεωρούμε ένα πυρήνα με δεδομένο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων, 

υποθέτοντας για απλότητα ότι ισχύει Ζ=Ν. Εάν επιχειρήσουμε να αφαιρέσουμε π.χ. 2 πρωτόνια και να 

προσθέσουμε αντίστοιχα δύο νετρόνια, πέραν των αλλαγών στην συνολική ενέργεια για τους δύο 

λόγους που έχουμε συζητήσει (ενέργεια Coulomb και διαφορά μάζας νετρονίου-πρωτονίου), θα έχουμε 

και μία ακόμη αλλαγή. Υποχρεωτικά τα δύο νέα νετρόνια θα καταλάβουν τις πρώτες διαθέσιμες 

ελεύθερες ενεργειακές στάθμες που είναι πιο πάνω από τις ήδη κατειλημμένες. Και βέβαια είναι και 

πιο ψηλά από τις αντίστοιχες των πρωτονίων που απελευθερώθηκαν. Ως αποτέλεσμα, αυτή η 

ασυμμετρία που εισάγουμε στον αριθμό πρωτονίων και νετρονίων, οδηγεί σε αυξημένη ενέργεια-μάζα 

του πυρήνα, άρα σε λιγότερο ευσταθή κατάσταση. Ο όρος αυτός λέγεται ενέργεια ασυμμετρίας, 

προφανώς είναι ανάλογος κάποιας έκφρασης της διαφοράς Ν-Ζ και δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

 𝛦𝛢 ∝
(𝛢 − 2𝛧)2

𝛢
 [4-14] 

 

Προφανώς δεδομένη υπεροχή νετρονίων έναντι των πρωτονίων γίνεται όλο και λιγότερη σημαντική σε 

όλο και βαρύτερους πυρήνες, όπως άλλωστε φαίνεται από τη σχέση αντίστροφης εξάρτησης από τον 

μαζικό αριθμό Α. 

Θυμίζουμε ότι για τον μαζικό αριθμό Α, τον ατομικό Ζ και των αριθμό νετρονίων Ν ισχύει: 

 

 𝛢 = 𝛮 + 𝛧 [4-15] 

 

Είναι επομένως φανερό ότι η ενεργειακή ισορροπία στον πυρήνα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και 

εξαρτάται σύνθετα από τον συνολικό και σχετικό αριθμό πρωτονίων και νετρονίων. Η λύση «όλα 

πρωτόνια» έχει να αντιμετωπίσει την μέγιστη δυνατή συμβολή από άπωση Coulomb, καθώς και 

ενέργεια ασυμμετρίας και προφανώς δεν είναι ευσταθής λύση. Η λύση «όλα νετρόνια» δεν έχει άπωση 

Coulomb, αλλά έχει και αυτή την ίδια ενέργεια ασυμμετρίας, καθώς και τις αυξημένες μάζες των 

νετρονίων σε σχέση με τα πρωτόνια. Και αυτή δεν είναι λύση (άλλωστε δεν μπορεί να σχηματίσει 
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άτομο συλλαμβάνοντας ηλεκτρόνια). Προφανώς η λύση βρίσκεται στον αριθμό πρωτονίων και 

νετρονίων για τους οποίους η συνολική ενέργεια είναι ελάχιστη.  

 

4.2.2. Μάζα πυρήνα και ενέργεια σύνδεσης 

Η ενέργεια σύνδεσης προκύπτει από τις ελκτικές μείον τις απωστικές αλληλεπιδράσεις μέσα στον 

πυρήνα και καθορίζει τελικά την ευστάθεια ή μη του κάθε πυρήνα. Η μάζα ενός πυρήνα, λογικά δεν 

μπορεί παρά να είναι ίση με το άθροισμα των μαζών των πρωτονίων 𝑚𝑝 και νετρονίων 𝑚𝑛 που 

περιέχει, μείον την ενέργεια σύνδεσης ΒΕ (Binding Energy), η οποία και ελευθερώνεται όταν 

συγκροτείται ένας πυρήνας από τα συστατικά του ή πρέπει να δοθεί σε ένα σταθερό πυρήνα ώστε αυτός 

να διασπαστεί στα συστατικά του: 

 

 𝑚𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑢𝑠 = 𝑍𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛 − 𝐵𝐸 [4-16] 

 

Γενικά η ενέργεια σύνδεσης αναφέρεται και ως έλλειμα μάζας ενός πυρήνα και είναι της τάξης του 1% 

του αθροίσματος της μάζας των συστατικών του. Συχνά χρησιμοποιούμε την παράμετρο που ορίζεται 

ως «ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο», όπου απλά διαιρούμε τη συνολική ενέργεια σύνδεσης κάθε 

πυρήνα με τον αριθμό των νουκλεονίων του. Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο είναι ένα μέτρο της 

σταθερότητας του πυρήνα: όσο μεγαλύτερη, τόσο σταθερότερος ο πυρήνας. Για τους περισσότερους 

πυρήνες είναι στην περιοχή τιμών των 7-9 MeV. Η μεταβολή της ενέργειας σύνδεσης ανά νουκλεόνιο 

ως συνάρτηση του μαζικού αριθμού Α φαίνεται στο Σχήμα 4-4.  

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 220180 240200

9

8

7

6

5

4

3

2

1

δ
Ε/

Α

μαζικός αριθμός Α

σχάση

σύντηξη

οι πιο ‘σταθεροί’ πυρήνες

 e2
4

 8
16

 15
31

 e26
56

 92
238

 

Σχήμα 4-4. Ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο ως συνάρτηση του μαζικού αριθμού Α του πυρήνα.  

  

Για τους ελαφριούς πυρήνες, η ενέργεια σύνδεσης έχει μικρές τιμές. Ως συνέπεια οι συγκεκριμένοι 

πυρήνες δεν αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα ευσταθείς καταστάσεις, και σχετικά εύκολα αντιδρούν δίνοντας 

σταθερότερες δομές με μεγαλύτερο μαζικό αριθμό (σύντηξη). Για Α<16 η ενέργεια σύνδεσης 

παρουσιάζει ισχυρές διακυμάνσεις ενώ ιδιαίτερα υψηλή τιμή (κι άρα υψηλή σταθερότητα) παρουσιάζει 

για τον πυρήνα 4He, δηλαδή το σωμάτιο άλφα. Για 16<Α<30 αυξάνεται γρήγορα, ενώ οι πυρήνες με τη 

μεγαλύτερη ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο είναι στην περιοχή μαζικού αριθμού από 56 έως 60. 

Συγκεκριμένα, οι σταθερότεροι πυρήνες είναι του σιδήρου 56Fe, 586Fe και του 62Ni. Για μεγαλύτερους 
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μαζικούς αριθμούς η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο μειώνεται ομαλά (υπάρχουν διακυμάνσεις που 

όμως δεν φαίνονται στο σχήμα). Σε αυτή την περιοχή οι πυρήνες σχετικά εύκολα διασπώνται δίνοντας 

μικρότερους και σταθερότερους πυρήνες (σχάση).   

Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά δύο σημαντικά πυρηνικά φαινόμενα: η 

αυθόρμητη ραδιενεργός διάσπαση και ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Και τα δύο σχετίζονται 

με αποδιέγερση διεγερμένου πυρήνα και χρησιμοποιούνται εκτενώς για τη μελέτη της έμβιας ύλης. 

Ωστόσο έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές. 

 

Πίνακας 4-2. Δύο βασικά πυρηνικά φαινόμενα: αυθόρμητη ραδιενεργός διάσπαση και πυρηνικός μαγνητικός 

συντονισμός. 

 αυθόρμητη ραδιενεργός διάσπαση  πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός 

εί
δ
ο

ς 
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ς αυθόρμητη αποδιέγερση μετασταθούς 

κατάστασης πυρήνα με ταυτόχρονη εκπομπή 

κάποιου είδους ιοντίζουσας ακτινοβολίας: α, 

β+, β-, γ (δηλ. σωμάτιο άλφα, ή ηλεκτρόνιο ή 

ποζιτρόνιο ή φωτόνιο) 

 

αυθόρμητη αποδιέγερση διεγερμένης 

κατάστασης πυρήνα με ταυτόχρονη εκπομπή 

φωτονίου χαμηλής ενέργειας (συνήθως στην 

περιοχή ραδιοκυμάτων) 
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η διεγερμένη κατάσταση του πυρήνα 

οφείλεται στη μετασταθή κατάσταση του 

ενεργειακού ισοζυγίου,  

δηλ. στη δομή ορισμένων ισοτόπων που δεν 

αντιστοιχεί σε ενεργειακά σταθερό 

συνδυασμό πρωτονίων-νετρονίων 

 

 

η διεγερμένη κατάσταση του πυρήνα 

οφείλεται στην ύπαρξη επιτρεπτών 

ενεργειακών επιπέδων που προκύπτουν σε 

ορισμένα ισότοπα όταν αυτά αλληλεπιδρούν 

με ισχυρό μαγνητικό πεδίο  

τα ενεργειακά επίπεδα έχουν πολύ μικρή 

ενεργειακή διαφορά (περιοχή ραδιοκυμάτων ή  

μικροκυμάτων) 

εν
έρ
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ς 

η ενέργεια της αποδιέγερσης είναι σχετικά 

μεγάλη ώστε η εκπεμπόμενη ακτινοβολία 

είναι ιοντίζουσα 

 

η ενέργεια  της αποδιέγερσης είναι ίση με 

αυτή της διέγερσης, δηλ. σχετικά μικρή, άρα η 

εκπεμπόμενη ακτινοβολία δεν είναι 

ιοντίζουσα 

 

 

4.3. Ραδιενεργός διάσπαση 

Ραδιενεργός διάσπαση ή ραδιενέργεια είναι η αυθόρμητη και ανεξάρτητη των εξωτερικών συνθηκών 

εκπομπή ακτινοβολίας από πυρήνα. Κατά την εκπομπή ραδιενέργειας έχουμε μετατροπή του πυρήνα 

κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή αλλαγή κάποιων από τους αριθμούς Α, Ζ και Ν.  

Η ραδιενεργός διάσπαση είναι μια στατιστική διαδικασία που εξαρτάται από την ενεργειακή αστάθεια 

του κάθε πυρήνα. Για πυρήνες που είναι σημαντικά ασταθείς (μικρή ενέργεια σύνδεσης ανά 

νουκλεόνιο) υπάρχει πιθανότητα να διασπαστούν σε άλλους σταθερότερους πυρήνες. Για ένα δεδομένο 

ασταθή πυρήνα, η αυθόρμητη διάσπαση είναι μια τελείως τυχαία διεργασία. Αν έχουμε ένα πληθυσμό 

Ν πυρήνων, τότε το κλάσμα των πυρήνων ΔΝ θα διασπασθεί αυθόρμητα σε χρονικό διάστημα Δt είναι 

ανάλογο του αρχικού αριθμού Ν και εξαρτάται από το είδος (βαθμό αστάθειας) του πυρήνα που 

εκφράζεται από τη σταθερά αναλογίας λ: 

 

 
𝛥𝛮

𝛥𝑡
= −휆 𝛮 [4-17] 
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Το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι η γραμμική συνάρτηση είναι φθίνουσα (στην πάροδο του χρόνου οι 

πυρήνες Ν διασπώνται, άρα ο αριθμός τους ελαττώνεται). Η σταθερά αναλογίας λ ονομάζεται και 

σταθερά διάσπασης και είναι προφανώς χαρακτηριστικό του κάθε πυρήνα και του βαθμού 

σταθερότητάς του. Όσο μεγαλύτερη η τιμή της λ τόσο μεγαλύτερος και ο ρυθμός διάσπασης – 

επομένως και ο πυρήνας θεωρείται πιο ραδιενεργός.  

Παρόλο που η ραδιενεργός διάσπαση αναφέρεται σε διακριτά γεγονότα, αν υποθέσουμε ένα πολύ 

μεγάλο αριθμό πυρήνων μπορούμε να τη μελετήσουμε ως ένα συνεχές φαινόμενο, κι έτσι 

εφαρμόζοντας ολοκληρωτικό λογισμό έχουμε: 

 

 
𝛥𝛮

𝛥𝑡
= −휆 𝛮  

𝛥𝛮

𝛮
= −휆 𝛥𝑡                 휄𝜎휊𝛿𝜐휈𝛼휇휀ί 휇휀 

𝑑𝛮

𝛮
= −휆 𝑑𝑡  [4-18] 

 

Ολοκληρώνοντας, παίρνουμε τη θεμελιώδη σχέση που δίνει τον αριθμό των ραδιενεργών πυρήνων ως 

συνάρτηση του χρόνου:  

 

 𝛮(𝑡) = 𝑁0𝑒
−𝜆𝑡 [4-19] 

        

Ο χρόνος Τ1/2 που χρειάζεται για να διασπαστεί ο μισός αριθμός από ένα σύνολο πυρήνων ονομάζεται 

χρόνος υποδιπλασιασμού και ισούται με: 

 

 𝛮(𝛵1 2) =
1

2
𝑁0 = 𝑁0𝑒

−𝜆𝛵1 2  𝛵1 2 =
𝑙𝑛2

휆
  𝛵1 2 ≈

0.693

휆
= 0.693𝜏 [4-20] 

 

όπου τ είναι ο μέσος χρόνος ζωής του πυρήνα και ορίζεται ως το αντίστροφο της σταθεράς διάσπασης. 

Για παράδειγμα, είδαμε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου ότι το ελεύθερο νετρόνιο είναι ασταθές και 

διασπάται για να δώσει πρωτόνιο και άλλα προϊόντα (Εξίσωση [4-2]). Ο χρόνος ημίσειας ζωής (σε 

πόσο χρόνο θα μείνουν τα μισά νετρόνια από ένα αρχικό πληθυσμό) είναι περίπου Τ1/2=10.3min. Αυτό 

αντιστοιχεί σε σταθερά διάσπασης λ=0.67 νετρόνια/min και σε ένα μέσος χρόνος ζωής του ελεύθερου 

νετρονίου περίπου 14.8 min (890s). Οι χρόνοι υποδιπλασιασμού είναι πολύ διαφορετικοί για τα 

διάφορα ισότοπα, και κυμαίνονται από 10−7 s έως και 1013 χρόνια.  

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ασταθείς (ραδιενεργοί) πυρήνες διασπώνται με δύο ή και 

περισσότερους τρόπους, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικό του ρυθμό ή αλλιώς σταθερά 

διάσπασης. Αν υποθέσουμε δύο τρόπους διάσπασης για ένα πυρήνα με σταθερές λα και λβ αντίστοιχα, 

τότε εφόσον οι διασπάσεις συμβαίνουν ταυτόχρονα συνολικός ρυθμός διάσπασης που καθορίζεται από 

την αντίστοιχη σταθερά λtotal  δίνεται ως άθροισμα των επιμέρους ρυθμών: 

 

 휆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 휆𝛼 + 휆𝛽 [4-21] 

 

Για κάθε ραδιενεργό διάσπαση ισχύουν δύο βασικοί νόμοι διατήρησης: 

1. ο ολικός αριθμός νουκλεονίων (δηλ. πρωτονίων και νετρονίων μαζί) στον πυρήνα πριν τη διάσπαση 

ισούται με τον αριθμό των νουκλεονίων στα προϊόντα της διάσπασης – ωστόσο ο επιμέρους 

αριθμός των πρωτονίων μπορεί να μη διατηρείται, όπως και ο επιμέρους αριθμός των νετρονίων 

μπορεί να μη διατηρείται 

2. το ολικό φορτίο του πυρήνα πριν τη διάσπαση ισούται με το ολικό φορτίο στα προϊόντα της 

διάσπασης. 
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4.3.1. α διάσπαση 

Η α-διάσπαση παρατηρείται κατά βάσιν ως τρόπος αποδιέγερσης σε σχετικά βαριά ισότοπα. Ο πυρήνας 

διασπάται σε ένα νέο ελαφρύτερο πυρήνα και ένα σωμάτιο α, δηλαδή πυρήνα ηλίου (2 πρωτόνια και 2 

νετρόνια), που όπως είδαμε ως πυρηνική δομή έχει ιδιαίτερα υψηλή τιμή ενέργειας σύνδεσης ανά 

νουκλεόνιο κι επομένως είναι σταθερή δομή. Η αντίδρασης της α-διάσπασης ενός πυρήνα στοιχείου Χ 

σε ένα πυρήνα στοιχείου Υ είναι γενικά: 

 

 Χ
 𝜒𝜌ό𝜈𝜊𝜍 𝜇ί𝜎 𝜄𝛼𝜍 𝜔ή𝜍 
→                 Ζ

Α  Y +  e + Q2
4

𝑍−2
𝐴−4  [4-22] 

 

όπου Q είναι η ενέργεια που εκπέμπεται και αντιστοιχεί στη διαφορά ενέργειας του αρχικού πυρήνα 

και του αθροίσματος της ενέργειας των δύο πυρήνων προϊόντων της διάσπασης. Ένα παράδειγμα α-

διάσπασης αφορά στον πυρήνα του ουρανίου-238 που μεταστοιχειώνεται σε θόριο ως εξής: 

 

 𝑈
  4.5×1010 𝑦   
→         92

238  Th +  e + 4.2 MeV2
4

90
234  [4-23] 

 

Η ενέργεια που ελευθερώνεται έχει συγκεκριμένη, καλά καθορισμένη τιμή για κάθε διάσπαση α και 

εμφανίζεται κυρίως ως κινητική ενέργεια των δύο προϊόντων της διάσπασης. Η εφαρμογή των αρχών 

διατήρησης της ενέργειας και ορμής θα αναδείξει τους τρόπους κατανομής της διαθέσιμης ενέργειας. 

Αν υποθέσουμε ότι ο πατρικός πυρήνας είναι σε ηρεμία, τότε η διατήρηση της ενέργειας επιβάλλει ότι 

η κινητική ενέργεια ED του θυγατρικού πυρήνα μάζας mD και η κινητική ενέργεια Εα του σωματίου α 

(μάζας mα) συνδέονται με τη σχέση: 

 

 𝑄 = 𝐸𝐷 + 𝐸𝑎 [4-24] 

 

ενώ για την ορμή τους, PD και Pα αντίστοιχα ισχύει: 

 

 𝑃𝐷 + 𝑃𝑎 [4-25] 

 

Εκφράζοντας την ορμή μέσω της ενέργειας, θα εφαρμόζοντας την ισότητα ισοδυναμίας μάζας-

ενέργειας (βλ. Κεφάλαιο 2):  

 

 Ε = 𝑚𝑐2 [4-26] 

 

έχουμε: 

 

 √2𝑚𝐷𝐸𝐷 = √2𝑚𝑎𝐸𝑎  𝐸𝑎 = 𝐸𝐷
𝑚𝐷
𝑚𝛼

 [4-27] 

Προσθέτοντας και στα δύο μέλη την ΕD προκύπτει: 
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 𝐸𝐷 + 𝐸𝑎 = 𝐸𝐷 (1 +
𝑚𝐷
𝑚𝛼
)  𝑄 = 𝐸𝐷 (1 +

𝑚𝐷
𝑚𝛼
)  𝐸𝐷 =

𝑚𝛼
𝑚𝛼 +𝑚𝐷

𝑄 [4-28] 

 

Αν Α είναι ο μαζικός αριθμός του πατρικού πυρήνα, με καλή προσέγγιση μπορούμε να θεωρήσουμε 

ότι η μάζα των δύο προϊόντων μπορεί να δοθεί ως ακέραιο πολλαπλάσιο της μέσης μάζας ενός 

νουκλεονίου m, δηλαδή 

 

 
𝑚𝛼

𝑚𝛼 +𝑚𝐷
≈

4𝑚

4𝑚 + (𝐴 − 4)𝑚
=
4

𝐴
 [4-29] 

 

οπότε θα είναι: 

 

 𝐸𝐷 =
4

𝐴
𝑄 [4-30] 

 

και προφανώς: 

 

 𝐸𝑎 =
𝐴 − 4

𝐴
𝑄 [4-31] 

 

Όπως βλέπουμε η ενέργεια τόσο του σωματίου α, όσο και του θυγατρικού πυρήνα είναι απολύτως 

συγκεκριμένη, κάτι αναμενόμενο αφού η απαίτηση διατηρήσεως της ορμής επιβάλλει μόνο ένα τρόπο 

διαμοιρασμού της διαθέσιμης ενέργειας στα προϊόντα της α-διασπάσεως. Για το λόγο αυτό, τα σωμάτια 

άλφα έχουν πάντα συγκεκριμένη ενέργεια και άρα το φάσμα τους είναι γραμμικό. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι η μέχρι τώρα συζήτηση έγινε με την υπόθεση ότι ο θυγατρικός 

πυρήνας πηγαίνει απευθείας στη βασική του κατάσταση, για αυτό και βγήκε το συμπέρασμα ότι η 

ενέργεια των άλφα είναι μία και μόνη. Στην πράξη όμως, κάποιες φορές είναι δυνατό ο θυγατρικός 

πυρήνας να μεταβεί σε κάποια διεγερμένη του κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, η διαθέσιμη ενέργεια 

Q θα είναι μειωμένη κατά την ενέργεια αυτής της διεγερμένης κατάστασης, οπότε θα προκύψει μια 

άλλη (μειωμένη) ενέργεια για τα σωμάτια άλφα, σύμφωνα πάντα με τις σχέσεις που δείχθηκαν 

παραπάνω. Αν υπάρχουν π.χ. δύο διεγερμένες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να μεταβεί ο θυγατρικός 

πυρήνας πέραν της βασικής, τότε θα παρατηρήσουμε τρεις γραμμές στο ενεργειακό φάσμα των 

σωματίων άλφα. Το φάσμα φυσικά παραμένει γραμμικό, απλά παρατηρούμε τόσο περισσότερες 

γραμμές, όσο περισσότερες οι διεγερμένες καταστάσεις στις οποίες μεταβαίνει κατά την α-διάσπαση ο 

θυγατρικός πυρήνας.  

Τα ενεργειακά σωμάτια α συγκρούονται με τα άτομα και μόρια της ύλης προκαλώντας έντονο ιονισμό 

και διέγερση ατόμων και τελικά αύξηση της θερμοκρασίας της ύλης. Λόγω της μεγάλης μάζας και 

όγκου έχουν μεγάλη πιθανότητα να αλληλεπιδράσουν με την ύλη κι επομένως χάνουν την ενέργειά 

τους σε σύντομη διαδρομή. Γενικά η εμβέλειά τους είναι μικρή – εξαρτάται βέβαια από την ενέργεια 

και το είδος της ύλης. Για παράδειγμα, σωμάτια α με κινητική ενέργεια ~5 MeV έχουν εμβέλεια ~ 4 

cm στον αέρα. 
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4.3.2. β διάσπαση 

Η β-διάσπαση είναι πολύ συνήθης τρόπος αποδιέγερσης ασταθών πυρήνων. Υπάρχουν πολύ 

περισσότερα ισότοπα που υπόκεινται σε β-διάσπαση σε σχέση με αυτά που αποδιεγείρονται 

εκπέμποντας σωμάτιο άλφα. Υπάρχει και μια ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους: τα σωμάτια άλφα 

αποτελούνται από πρωτόνια και νετρόνια που φυσικά προϋπάρχουν στον πυρήνα, ενώ τα β 

δημιουργούνται τη στιγμή της εκπομπής.  

Η β-διάσπαση είμαι μια ασθενής αλληλεπίδραση η οποία αλλάζει την ταυτότητα (γεύση, flavor) 

κάποιου κουάρκ, με αποτέλεσμα φυσικά να αλλάζει και η ταυτότητα του σύνθετου σωματίου που 

αποτελείται αυτό το  κουάρκ. Σε επίπεδο κουάρκ, η διάσπαση π.χ. νετρονίου προς πρωτόνιο (ασθενής 

αλληλεπίδραση) αλλάζει ένα d κουάρκ σε u κουάρκ, με ταυτόχρονη εκπομπή ηλεκτρονίου και νετρίνο. 

Η β-διάσπαση π.χ. του νετρονίου προς πρωτόνιο, η οποία γίνεται αυθόρμητα στη φύση για ελεύθερα 

νετρόνια, φαίνεται στο Σχήμα 4-5. Στην ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα, των πυρήνων που αποτελούνται 

από πρωτόνια και νετρόνια, η β-διάσπαση αλλάζει την ταυτότητα του ισοτόπου, αφού π.χ. η μετατροπή 

ενός νετρονίου σε πρωτόνιο θα αυξήσει τον ατομικό αριθμό κατά μονάδα. Προφανώς βέβαια δεν 

αλλάζει τον μαζικό αριθμό.  

 

u

d

d

u

d

u

휈�̅�

e−

W−

n p

 

Σχήμα 4-5. Η β− διάσπαση του ελεύθερου νετρονίου προς πρωτόνιο (διάγραμμα Feynman). Ένα d 

κουάρκ μέσω ασθενούς αλληλεπίδρασης μετατρέπεται σε u κουάρκ εκπέμποντας ταυτόχρονα 

ηλεκτρόνιο και αντινετρίνο για τη διατήρηση φορτίου, βαρυονικού και λεπτονικού αριθμού. 

 

Τα ισότοπα που δεν είναι σταθερά, θα έχουν πλεόνασμα είτε νετρονίων είτε πρωτονίων, σε σχέση με 

τα σταθερά ισότοπά τους. Αν πλεονάζουν τα νετρόνια, ο τρόπος αποδιέγερσης είναι η β− διάσπαση, η 

εκπομπή δηλαδή ηλεκτρονίου. Αν πλεονάζουν τα πρωτόνια, τότε ο πυρήνας μπορεί να αποδιεγερθεί 

είτε εκπέμποντας ποζιτρόνιο (β+ διάσπαση), είτε με αρπαγή ηλεκτρονίου. 

Ο συνηθέστερος τρόπος β διάσπασης είναι η β− διάσπαση, η εκπομπή δηλαδή ηλεκτρονίου που 

προέρχεται από τη διάσπαση ενός νετρονίου σε πρωτόνιο. Συμβολικά, γράφεται: 

 

 Χ
 𝜒𝜌ό𝜈𝜊𝜍 𝜇ί𝜎 𝜄𝛼𝜍 𝜔ή𝜍 
→                 Ζ

Α  Y + 𝑒 + 휈�̅�𝑍+1
𝐴 +Q [4-32] 

 

Η εκλυόμενη ενέργεια Q μοιράζεται στα προϊόντα της διάσπασης. Σε αντίθεση με την α διάσπαση, εδώ 

η ενέργεια των ηλεκτρονίων έχει μια συνεχή κατανομή, δηλαδή μπορεί να εκπεμφθούν ηλεκτρόνια με 

κινητική ενέργεια σε ένα ευρύ φάσμα τιμών με μέγιστο την τιμή Q. Αυτό οφείλεται στην παρουσία του 

αντι-νετρίνο που φέρει μέρος της ορμής (μάλιστα τα συνεχή φάσματα β διάσπασης οδήγησαν στην 

ανακάλυψη του νετρίνο ως το σωμάτιο που φέρει μέρος της ορμής για να εξηγηθούν τα παρατηρούμενα 
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φάσματα). Ένα παράδειγμα β− διάσπασης αφορά στον πυρήνα του φωσφόρου-32 που 

μεταστοιχειώνεται σε θείο ως εξής: 

 

 𝑃
  14.3 𝑑𝑎𝑦𝑠   
→        15

32  S + 𝑒 + 휈�̅�16
32 + 1.71𝑀𝑒𝑉 [4-33] 

 

Τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται διαδίδονται μέσα στην ύλη αλληλεπιδρώντας με διάφορα φαινόμενα. 

Ένα βασικό είναι η κρούση με άτομα με αποτέλεσμα αύξηση της θερμοκρασίας. Δύο πιο ενδιαφέροντα 

φαινόμενα αλληλεπίδρασης περιλαμβάνουν πέδηση ηλεκτρονίου από πυρήνα και εκδίωξη εσωτερικού 

ηλεκτρονίου από άτομο. Η πέδηση ηλεκτρονίων παρουσιάζεται συνοπτικά στο Κεφάλαιο 8 και έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή συνεχούς φάσματος φωτονίων. Η εκδίωξη ηλεκτρονίου από άτομο οδηγεί 

στον ιονισμό της ύλης και την δευτογενή εκπομπή φωτονίου χαρακτηριστικής ενέργειας κατά την 

αποδιέργεση του ατόμου. Γενιά η εμβέλεια των ηλεκτρονίων μέσα στην ύλη μπορεί να είναι αρκετά 

μεγάλη. Για παράδειγμα, ηλεκτρόνιο κινητικής ενέργειας 20 ΜeV  έχει εμβέλεια ~3.8 cm σε αλουμίνιο 

πυκνότητας 2.7 g/cm3. 

Η β+ διάσπαση βασίζεται και πάλι σε ασθενή αλληλεπίδραση που οδηγεί στην αντίστροφη μετατροπή 

πρωτονίου του πυρήνα σε νετρόνιο μέσα στον πυρήνα με ταυτόχρονη εκπομπή αντι-ηλεκτρονίου, που 

συνήθως ονομάζεται ποζιτρόνιο (ενδόθερμη αλληλεπίδραση για το ελεύθερο πρωτόνιο): 

 

 𝑝 + 1.80𝑀𝑒𝑉
                  
→      𝑛 + 𝑒+ + 휈𝑒 [4-34] 

 

Η β+ διάσπαση οδηγεί σε ισοβαρές στοιχείο κατά μια θέση χαμηλότερα στον περιοδικό πίνακα και 

δίνεται από την εξίσωση: 

  

 Χ
 𝜒𝜌ό𝜈𝜊𝜍 𝜇ί𝜎 𝜄𝛼𝜍 𝜔ή𝜍  
→                  Ζ

Α  Y + 𝑒+ + 휈𝑒𝑍−1
𝐴 +Q [4-35] 

 

Και εδώ το ενεργειακό φάσμα των εκπεμπόμενων ποζιτρονίων είναι συνεχές. Στη β+ διάσπαση 

εκπέμπονται δευτερογενώς και φωτόνια, λόγω της εξαΰλωσης των εκπεμπομένων ποζιτρονίων με 

ηλεκτρόνια της ύλης που συνήθως οδηγεί σε δύο φωτόνια των 511 keV (=μάζα του ηλεκτρονίου) που 

εκπέμπονται σε αντιδιαμετρικές κατευθύνσεις (για να ικανοποιηθεί η συνθήκη διατήρησης της ορμής). 

Ένα παράδειγμα β+ διάσπασης είναι η μεταστοιχείωση αζώτου-13 σε άνθρακα: 

 

 Ν
10 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠 
→        7

13  Y + 𝑒+ + 휈𝑒 + 1.2MeV6
13  [4-36] 

 

Εναλλακτικός τρόπος διάσπασης με την β+ διάσπαση, με την έννοια ότι οδηγεί στο ίδιο τελικό ισότοπο, 

είναι η αρπαγή ενός ατομικού ηλεκτρονίου από ένα πρωτόνιο και η μετατροπή του σε νετρόνιο. Αν 

θέλουμε να το δούμε σε ακόμη πιο βασικό επίπεδο, ένα u κουάρκ αρπάζει το ηλεκτρόνιο και 

μετατρέπεται σε d κουάρκ. Στη γενική περίπτωση η αρπαγή ηλεκτρονίου δίνεται από την εξίσωση: 

 

 Χ + 𝑒−
 𝜒𝜌ό𝜈𝜊𝜍 𝜇ί𝜎 𝜄𝛼𝜍 𝜔ή𝜍 
→                 Ζ

Α  Y + 휈𝑒𝑍−1
𝐴 +Q [4-37] 

 

Τα προϊόντα αυτής της διάσπασης είναι μόνο ο θυγατρικός πυρήνας και το νετρίνο. Ένα παράδειγμα 

αρπαγής ηλεκτρονίου είναι στον πυρήνα του βηρυλίου-7 που μετρατρέπεται σε λίθιο:   
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 Be + 𝑒−
53.28 𝑑𝑎𝑦𝑠
→       4

7  Li + 휈𝑒3
7 + 0.87𝑀𝑒𝑉 [4-38] 

 

Στην αρπαγή ηλεκτρονίου δεν προκύπτει κάποιο φορτισμένο σωμάτιο που θα μπορούσε να καταγράψει 

εύκολα ένας ανιχνευτής, οπότε η διαπίστωση της αρπαγής ηλεκτρονίου γίνεται κάπως έμμεσα. Η 

αρπαγή ηλεκτρονίου, λογικά γίνεται από τις εσωτερικές τροχιές των ατομικών ηλεκτρονίων, μια που 

τα ηλεκτρόνια των τροχιών αυτών είναι τα πλησιέστερα στον πυρήνα και μάλιστα τα ηλεκτρόνια π.χ. 

της Κ τροχιάς (της πρώτης δηλαδή) δαπανούν μέρος του χρόνου τους στον πυρήνα, αλλά δεν 

αποκλείεται αρπαγή και από πιο εξωτερική τροχιά, π.χ. την L. Σε κάθε περίπτωση, η αρπαγή 

ηλεκτρονίου αφήνει ένα κενό σε εσωτερική στοιβάδα του ατόμου, οπότε προκύπτουν μεταπτώσεις 

ηλεκτρονίων, συνήθως διαδοχικές, από εξωτερικές προς εσωτερικές τροχιές. Οι μεταπτώσεις αυτές 

συνοδεύονται από εκπομπή ακτίνων Χ συγκεκριμένων ενεργειών. 

 

4.3.3. γ διάσπαση 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο πυρήνας ως κβαντικό σύστημα χαρακτηρίζεται από τη βασική του 

κατάσταση καθώς και τις διεγερμένες. Το πλήθος και η πυκνότητα των διεγερμένων καταστάσεων 

μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και το μέγεθος του πυρήνα. Αυτές οι διεγερμένες καταστάσεις μπορούν 

φυσικά να αποδιεγερθούν όχι μόνο με α ή β διάσπαση, αλλά και με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας, φωτονίων δηλαδή. Ο τρόπος αυτός αποδιέγερσης χαρακτηρίζεται ως γ-διάσπαση και τα 

φωτόνια αυτά ονομάζονται και ακτίνες γάμμα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, που η αποδιέγερση με 

α ή β είτε δεν είναι δυνατή, είτε χαρακτηρίζεται από μεγάλους χρόνους ζωής, τότε η γ-διάσπαση είναι 

ο βασικός τρόπος αποδιέγερσης.  

Η γ-διάσπαση είναι μια ηλεκτρομαγνητική αποδιέγερση του πυρήνα, σε αντιπαραβολή με τη β-

διάσπαση που είναι απόρροια των ασθενών αλληλεπιδράσεων και την α-διάσπαση η οποία είναι 

αποτέλεσμα κυρίως των πυρηνικών και δευτερευόντως των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Στη γ-

διάσπαση δεν αλλάζει ούτε ο αριθμός πρωτονίων, ούτε ο αριθμός νετρονίων του πυρήνα. Γενικά τέτοιες 

μεταπτώσεις λέγονται ισομερείς, αλλά ο όρος χρησιμοποιείται μόνο για περιπτώσεις που ο χρόνος ζωής 

της διεγερμένης καταστάσεως είναι πολύ μεγαλύτερος από τον συνήθη των 10−12s. Όταν ο χρόνος 

ημιζωής μιας διεγερμένης στάθμης είναι μεγάλος και ο πυρήνας παραμένει σε αυτήν επί αρκετό χρόνο 

(μη έχοντας και διέξοδο αποδιέγερση με α ή β διάσπαση), η στάθμη λέγεται μετασταθής και μπορεί να 

επιβιώσει ακόμη και για χρόνια. 

Τυπικοί χρόνοι για γ αποδιέγερση των πυρήνων είναι της τάξεως των 10−12s (θυμίζουμε ότι ο 

αντίστοιχος χρόνος για ατομικές αποδιεγέρσεις είναι 10−8s), οπότε αυτό που συνήθως παρατηρείται 

είναι να γίνεται μια α ή β διάσπαση και ο θυγατρικός πυρήνας να μεταβαίνει όχι κατευθείαν στη βασική 

του κατάσταση, αλλά σε μια διεγερμένη του κατάσταση. Από την κατάσταση αυτή αποδιεγείρεται 

σχεδόν άμεσα είτε με ένα φωτόνιο γάμμα προς τη βασική κατάσταση, είτε με διαδοχικά φωτόνια αν οι 

αποδιεγέρσεις γίνονται προς όλο και χαμηλότερες διεγερμένες καταστάσεις μέχρι να καταλήξει ο 

πυρήνας στη βασική του κατάσταση. Μετρήσεις των ενεργειών των ακτίνων γάμμα μας δίνουν 

προφανώς πληροφορίες για τις διεγερμένες στάθμες των πυρήνων. 

Επειδή γενικά οι πυρηνικές διεγερμένες καταστάσεις είναι μεγαλύτερης ενέργειας από τις ατομικές, το 

γραμμικό φάσμα των ακτίνων γάμμα είναι μετατοπισμένο προς υψηλές ενέργειες, συνήθως 

μεγαλύτερες των 100keV, σε σχέση με αυτό των ακτίνων Χ (που παράγονται από αποδιεγέρσεις 

ατομικών ηλεκτρονίων). Τα φωτόνια γάμμα αλληλεπιδρούν με την ύλη κυρίως με τα γνωστά 

φαινόμενα, φωτοηλεκτρικό, Compton και δίδυμη γένεση, με πιθανότητες που εξαρτώνται από την 

ενέργεια (βλ. Κεφάλαιο 8).   

 

4.4. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός 

Το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού δεν είναι παρά μετάπτωση ενός πυρήνα μεταξύ 

διεγερμένης και βασικής ενεργειακής κατάστασης. Ωστόσο, οι πυρηνικές ενεργειακές καταστάσεις που 

εμπλέκονται σε αυτό το φαινόμενο δεν είναι αυτές που εμπλέκονται σε φαινόμενα ραδιενέργειας και 
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άλλων πυρηνικών αντιδράσεων, οι οποίες έχουν μεγάλη ενεργειακή απόσταση μεταξύ τους με 

αποτέλεσμα να έχουν ως αποτέλεσμα την εκπομπή ιδιαίτερα ενεργειακών φωτονίων (ακόμα και 

σωματιδίων). Σε αυτή την κλασική περίπτωση (που είδαμε παραπάνω, π.χ. στη γ διάσπαση) οι 

πυρηνικές  ενεργειακές καταστάσεις οφείλονται στις επιμέρους καταστάσεις του συστήματος 

νετρονίων και πρωτονίων που αποτελούν τον πυρήνα.  

Κάτω από προϋποθέσεις, δηλαδή όταν πυρήνες ορισμένων ισοτόπων βρεθούν σε εξωτερικό μαγνητικό 

πεδίο, εμφανίζονται επιπλέον επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις. Το θεμελιώδες φυσικό μέγεθος στο 

οποίο οφείλεται το φαινόμενο είναι η μαγνητική ροπή των πυρήνων των ατόμων της ύλης. Το ίδιο το 

φαινόμενο είναι ο συντονισμός της πυρηνικής μαγνητικής ροπής με εξωτερικά μαγνητικά πεδία. Γενικά 

συντονισμός στη φυσική ονομάζεται η αλληλεπίδραση ενός συστήματος με μια εξωτερική περιοδική 

διαταραχή, στην περίπτωση που η συχνότητα της διαταραχής συμπίπτει με την ιδιοσυχνότητα του 

συστήματος. Το σημαντικό χαρακτηριστικό του φαινομένου του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

είναι ότι η συχνότητα συντονισμού της πυρηνικής μαγνητικής ροπής καθορίζεται μονοσήμαντα από το 

είδος του πυρήνα και είναι ανάλογη με την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου στην περιοχή 

του πυρήνα. 

Ανάλογα με το είδος του πυρήνα και τη θέση του στο μόριο, το πραγματικό μαγνητικό πεδίο που βλέπει 

ο πυρήνας αλλάζει ελάχιστα, τόσο όμως ώστε να οδηγήσει κάθε πυρήνα να έχει διαφορετική 

ενεργειακή απόσταση στις συγκεκριμένες καταστάσεις από ένα πυρήνα άλλου στοιχείου, όπως κι από 

ένα πυρήνα του ίδιου στοιχείου ενωμένο σε διαφορετικό μόριο. Γενικά, οι νέες αυτές καταστάσεις (που 

εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει εξωτερικό μαγνητικό πεδίο) απέχουν μεταξύ τους μικρή ενεργειακή 

απόσταση, τάξη μεγέθους που αντιστοιχεί σε συχνότητες ραδιοκυμάτων.  

 

Πίνακας 4-3. Βασικά χαρακτηριστικά των νουκλεονίων. 

ισότοπο σύμβολο 
αριθμός 

πρωτονίων 

αριθμός 

νετρονίων 
σπιν 

υδρογόνο 𝛨1  1 0 1/2 

δευτέριo 𝛨2  1 1 1 

τρίτιο 𝛨3  1 2 1/2 

ήλιο 𝛨𝑒4  2 2 0 

βάριο-10 𝐵10  5 5 3 

άνθρακας-12 𝐶12  6 6 0 

άνθρακας-13 𝐶13  6 7 1/2 

οξυγόνο-16 𝑂16  8 8 0 

οξυγόνο-17 𝑂167  8 9 5/2 

φώσφορος-31 𝑃31  15 16 1/2 

ασβέστιο-40 𝐶𝑎40  20 20 0 

ασβέστιο-43 𝐶𝑎43  20 23 7/2 

ξένιο-129 𝑋𝑒129  54 75 1/2 

ξένιο- 131 𝑋𝑒131  54 77 3/2 

 

Όπως έχουμε δει στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, κάθε επιμέρους νουκλεόνιο έχει σπιν ίσο με 1/2. 

Στην περίπτωση που έχουμε σύζευξη πολλών νουκλεονίων, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα συνολικό 

σπιν του πυρήνα. Οι τιμές που μπορεί να πάρει το πυρηνικό σπιν έχουν ως εξής: 

 ημι-ακέραια τιμή (δηλαδή n/2, όπου n είναι φυσικός αριθμός) για πυρήνες που έχουν 

περιττό μαζικό αριθμό, δηλαδή για πυρήνες που έχουν αζευγάρωτο μόνο ένα σωματίδιο, 

είτε πρωτόνιο είτε νετρόνιο, 
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 ακέραια τιμή για πυρήνες που έχουν άρτιο μαζικό αριθμό και περιττό ατομικό αριθμό, 

δηλαδή για πυρήνες που έχουν ένα αζευγάρωτο πρωτόνιο και ένα αζευγάρωτο νετρόνιο, και 

 τιμή μηδέν για πυρήνες που έχουν άρτιο μαζικό και ατομικό αριθμό, δηλαδή για πυρήνες 

που δεν έχουν αζευγάρωτα ούτε πρωτόνια ούτε νετρόνια 

Γενικά, περίπου το 1/3 των μη-ραδιενεργών πυρήνων έχουν μη μηδενικό σπιν. Μερικά παραδείγματα 

τιμών σπιν για συγκεκριμένους πυρήνες δίνει Πίνακας 4-3. 

Το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού μπορεί να παρατηρηθεί μόνο σε πυρήνες που 

έχουν μη-μηδενικό σπιν. Και μάλιστα, εντονότερο είναι το φαινόμενο για πυρήνες που έχουν σπιν ίσο 

με 1/2. Για τα βιολογικά συστήματα, ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι το ισότοπο υδρογόνο-1 (Η1), 

τόσο γιατί έχει από φύση του μεγάλη απόκριση στο φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού, όσο και γιατί βρίσκεται σε μεγάλη φυσική συγκέντρωση. Συγκεκριμένα, η ισοτοπική του 

συγκέντρωση είναι 99.98% ενώ αποτελεί το 75% περίπου των ατόμων στο ανθρώπινο σώμα. Στη 

συζήτηση που ακολουθεί θα περιοριστούμε στον πυρήνα του υδρογόνου-1, που είναι ουσιαστικά το 

πρωτόνιο. 

Το πυρηνικό σπιν (όταν έχει μη-μηδενική τιμή) δημιουργεί το ανυσματικό μέγεθος της πυρηνικής 

μαγνητικής ροπής, και ουσιαστικά κάνει τον πυρήνα να φέρεται σαν ένας μαγνήτης. Η πυρηνική 

μαγνητική ροπή είναι αυτή που αλληλεπιδρά με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και δημιουργεί το 

διαχωρισμό της βασικής κατάστασης σε νέες ενεργειακές καταστάσεις. Ο αριθμός των νέων 

επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων είναι 2Ι+1, όπου Ι το σπιν του πυρήνα, και η καθεμία 

χαρακτηρίζεται από ένα κβαντικό αριθμό m που καθορίζει τον προσανατολισμό της μαγνητικής ροπής 

ως προς το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και παίρνει τιμές:  

 

 m = −Ι,−Ι + 1,… , Ι − 1, Ι  όπου Ι το σπιν του πυρήνα [4-39] 

 

I=1/2 I=3/2 I=2

m

−1 2

1 2

m

−1 2

1 2

−3 2

3 2

m

0

1

−1

2

−2

𝛾ℏ 0

𝛾ℏ 0𝛾ℏ 0

 

Σχήμα 4-6. Ενεργειακά διαγράμματα για τις νέες επιτρεπτές καταστάσεις που εμφανίζονται από την 

αλληλεπίδραση πυρηνικής μαγνητικής ροπής με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Οι επιμέρους 

ενεργειακές καταστάσεις ‘απέχουν’ ενέργεια 𝛾ℏ𝛣0. 

 

Δηλαδή, σε πυρήνες με σπιν 1/2 δημιουργούνται δύο νέες καταστάσεις, για σπιν 3/2 δημιουργούνται 4 

καταστάσεις, για σπιν 2 δημιουργούνται 5 καταστάσεις, κ.ο.κ. (όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-6). Η 

ενεργειακή απόσταση μεταξύ των νέων καταστάσεων είναι: 

  

  𝛦 = 𝛾ℏ𝛣0 [4-40] 
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όπου γ είναι η σταθερά του γυρομαγνητικού λόγου του συμβολίζεται και εκφράζει τον λόγο του 

φορτίου προς την μάζα του πυρήνα. Ο γυρομαγνητικός λόγος είναι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει 

μονοσήμαντα κάθε πυρήνα, έχει δηλαδή μοναδική τιμή για κάθε πυρήνα. Συγκεκριμένα, για τον 

πυρήνα του  

υδρογόνου έχει τιμή 42.598 ΜΗzT−1. Γενικά, ο γυρομαγνητικός λόγος μπορεί να έχει θετικές ή και 

αρνητικές τιμές, και το πρόσημο αντικατοπτρίζει την εσωτερική δομή του πυρήνα. 

Από την εξίσωση [4-40] μπορούμε εύκολα να δούμε ότι η ενεργειακή διαφορά είναι ανάλογη της 

έντασης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Β0 και είναι διαφορετικές για πυρήνες με διαφορετικό γ 

(Σχήμα 4-7). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμα και για πρακτικά μεγάλες τιμές εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου, η απόσταση των ενεργειακών καταστάσεων είναι ιδιαίτερα μικρή. Για παράδειγμα, 

για τον πυρήνα του υδρογόνου που παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη τιμή γυρομαγνητικού λόγου, σε 

εξωτερικό πεδίο 5T (που είναι ιδιαίτερα ισχυρό αν το συγκρίνουμε με το μαγνητικό πεδίο Γης που είναι 

~100μΤ και του οικιακού ψυγείου που είναι ~0.01Τ) η ενεργειακή διαφορά των καταστάσεων εξαιτίας 

αλληλεπίδρασης του σπιν είναι της τάξης του 10−7eV. Θυμηθείτε ότι τυπικές τιμές για πυρηνικές 

ενεργειακές καταστάσεις εξαιτίας της κατανομής των νουκλεονίων είναι μεγαλύτερες των 100keV.  

 

Ε

Β0

1

2

3

γΑ, m= −½ 

γΑ, m= ½ 

γB, m= ½ 

γB, m=− ½ 

 

Σχήμα 4-7. Ενεργειακά διαγράμματα για δύο διαφορετικούς πυρήνες με σπιν ½ αλλά διαφορετικό 

γυρομαγνητικό λόγο (γΑ>γΒ) ως συνάρτηση της έντασης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Β0. Για 

ίδια τιμή του μαγνητικού πεδίου, η συχνότητα μετάπτωσης για τον πυρήνα Β είναι μικρότερη αυτής 

για τον πυρήνα Α (θέσεις 1 και 2 στο διάγραμμα). Αντίθετα, οι δύο πυρήνες έχουν ίδια συχνότητα 

μετάπτωσης αλλά σε διαφορετικές τιμές του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου (θέσεις 1 και 3 στο 

διάγραμμα).  

 

Να σημειωθεί ότι ο μέσος χρόνος ζωής αυτών των διεγερμένων καταστάσεων για πυρήνες με σπιν 

μεγαλύτερο από ½ είναι ιδιαίτερα μικρός. Έτσι, λόγω της απροσδιοριστίας στο ζεύγος χρόνος-ενέργεια, 

αυτές οι καταστάσεις αντιστοιχούν σε αποδιεγέρσεις με μεγάλο εύρος ενεργειών που όταν το συγκρίνει 

κανείς με τη μικρή σχετικά ενεργειακή απόσταση μεταξύ διαδοχικών καταστάσεων καθιστά τη μελέτη 

τους πρακτικά δύσκολη. Στη συζήτηση στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου θα θεωρούμε πυρήνες με 

σπιν 1/2 και μάλιστα του υδρογόνου.  

Το πυρηνικό σπιν (όταν έχει μη-μηδενική τιμή) δημιουργεί το ανυσματικό μέγεθος της πυρηνικής 

μαγνητικής ροπής (μ), και ουσιαστικά κάνει τον πυρήνα να φέρεται σαν ένας μαγνήτης. Η πυρηνική 

μαγνητική ροπή είναι αυτή που προσανατολίζεται παράλληλα ή αντιπαράλληλα με ένα εξωτερικό 

στατικό μαγνητικό πεδίο (όπως περίπου ένας μαγνήτης προσανατολίζεται με το μαγνητικό πεδίο της 

γης) και δίνει το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Το βασικότερο χαρακτηριστικό 

της πυρηνικής μαγνητικής ροπής είναι ότι (εξαιτίας της αρχής απροσδιοριστίας της κβαντομηχανικής) 

δεν μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια το άνυσμά της. Συγκεκριμένα, για κάθε δεδομένη χρονική 
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στιγμή μπορούμε να ξέρουμε την προβολή του ανύσματος της πυρηνικής μαγνητικής ροπής σε ένα 

μόνο από τους τρεις άξονες του τρισορθογώνιου συστήματος συντεταγμένων xyz. Έστω ότι παίρνουμε 

την προβολή κατά μήκος του άξονα z, και το μέτρο της είναι μz. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι 

δυνατό να μετρηθεί η τιμή της προβολής της μαγνητικής ροπής στους άλλους άξονες. Αυτό ουσιαστικά 

σημαίνει πως για τον παρατηρητή το άνυσμα της πυρηνικής μαγνητικής ροπής βρίσκεται σε κάποια 

θέση πάνω στον διπλό κώνο που φαίνεται στο Σχήμα 4-8. Ωστόσο, η ακριβής θέση πάνω στον κώνο 

είναι άγνωστη. 

1H
?

μz

μz

ή

z

x y

μ

μ

Β0

 

Σχήμα 4-8. Πυρηνικό σπιν και πυρηνική μαγνητική ροπή μ για τον πυρήνα του υδρογόνου-1.  

 

Έστω σε πληθυσμό πρωτονίων ασκείται εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο. Τότε παρατηρούνται δύο 

σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση των πυρηνικών μαγνητικών ροπών (Σχήμα 4-9):  

Ο επιτρεπτός κώνος πάνω στον οποίο βρίσκεται η μαγνητική ροπή προσανατολίζεται με το εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο, δηλαδή ο άξονας του κώνου γίνεται παράλληλος με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. 

Βέβαια, η μαγνητική ροπή δεν μπορεί να προσανατολιστεί ακριβώς παράλληλα με το εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο (αρχή απροσδιοριστίας), αλλά διατηρείται πάντα πάνω στον γνωστό κώνο κίνησης.  

Ωστόσο, το άνυσμα μπορεί να βρεθεί ή στο ένα ή στο άλλο μισό του κώνου, δηλαδή είτε παράλληλα 

με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο είτε αντιπαράλληλα. Η πιθανότητα να βρεθεί στην μια ή στην άλλη 

κατεύθυνση δεν είναι ίση. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για την μαγνητική ροπή του 

πρωτονίου να βρεθεί παράλληλα με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Αυτό συμβαίνει γιατί στην 

παράλληλη θέση η ενέργεια όλου συστήματος είναι μικρότερη απ’ ότι στην αντιπαράλληλη, και η φύση 

ευνοεί πάντα τις καταστάσεις χαμηλότερης ενέργειας. Η έννοια της μεγαλύτερης πιθανότητας σημαίνει 

απλώς ότι αν έχουμε έναν μεγάλο πληθυσμό με πρωτόνια μέσα σε στατικό μαγνητικό πεδίο, θα 

υπάρχουν πρωτόνια και με τους δύο επιτρεπτούς προσανατολισμούς μαγνητικής ροπής (παράλληλα 

και αντιπαράλληλα), ωστόσο ο αριθμός των πρωτονίων με μαγνητική ροπή παράλληλη με το εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο θα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των πρωτονίων με μαγνητική ροπή 

αντιπαράλληλη με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.  

Παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, οι πυρήνες υδρογόνου θα έπρεπε να βρίσκονται κανονικά 

στη χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση από τις δύο που δημιουργούνται. Ωστόσο, επειδή η ενεργειακή 

διαφορά με την δεύτερη διεγερμένη κατάσταση είναι πολύ μικρή, η θερμική ενέργεια της ύλης αρκεί 

για να επιφέρει διέγερση σε ένα ποσοστό του πληθυσμού. Τελικά, η περίσσεια των πυρήνων στη βασική 

κατάσταση καθορίζεται από νόμους της στατιστικής φυσικής, εξαρτάται προφανώς από τη 

θερμοκρασία και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 
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𝛥𝛮

𝛮
≈
𝛾ℎ𝛣0
4휋𝑘𝑇

           (𝜎𝜏휂휈 휋휌ά휉휂 휋휀휌ί휋휊𝜐 ≈
1

106
) [4-41] 

 

  όπου:  

 ΔN  =  περίσσεια του πληθυσμού πυρήνων στη βασική κατάσταση,  

 N  =  συνολικός αριθμός των πυρήνων (σε περίπτωση δείγματος ύλης είναι της τάξης των 1023) 

 γ  =  γυρομαγνητικός λόγος (για το Η1  είναι 42.598 ΜΗzT−1) 

 h  =  η σταθερά του Planck = 6.626298 x 10−34 Js 

 Β0  =  το εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο 

 π  =  η γνωστή φυσική σταθερά = 3.14159… 

 k  =  η σταθερά Boltzmann = 1.30866 x 10−23 J K−1 

 Τ  =  η ‘θερμοκρασία’ των σπιν που ισούται με την θερμοκρασία του υλικού 

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω σχέση, η περίσσεια των πυρήνων στη βασική κατάσταση 

εξαρτάται άμεσα από το είδος των πυρήνων (γ), το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (Β0) και την 

θερμοκρασία (Τ). Συγκεκριμένα, αύξηση του εξωτερικού πεδίου δίνει μεγαλύτερη περίσσεια πυρήνων 

στη βασική κατάσταση (και αντίστοιχα μεγαλύτερο σήμα) ενώ, αντίθετα, αύξηση στην θερμοκρασία 

μειώνει την διαφορά πληθυσμών.  
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y

B0

z

x y

B0

ω
ω

συχνότητα 
συντονισμού

ω = - γ Β0

ν = - (γ/2π) Β0

 

Σχήμα 4-9. Πληθυσμός πυρήνων μέσα σε στατικό μαγνητικό πεδίο B0. 

 

Επίσης, το άνυσμα της μαγνητικής ροπής βρίσκεται μεν πάνω στο γνωστό επιτρεπτό και 

προσανατολισμένο κώνο, ωστόσο η θέση του δεν είναι πια τυχαία. Αντίθετα, η μαγνητική ροπή 

περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή συχνότητα ω που είναι γνωστή και ως συχνότητα ή ιδιοσυχνότητα 

συντονισμού. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι γνωστή η αρχική θέση (φάση) του 

ανύσματος την στιγμή που ξεκινά την περιστροφική κίνηση. Κατά σύμβαση η συχνότητα συντονισμού 
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σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Β0 συμβολίζεται με ω0. H συχνότητα συντονισμού έχει το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό ότι είναι ανάλογη με το γυρομαγνητικό λόγο του πυρήνα (γ) και με την ένταση του 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Β0, και δίνεται από την θεμελιώδη σχέση του πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού (όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4-10): 

 

 𝜔 = −𝛾𝛣0 [4-42] 

            

Η παραπάνω θεμελιώδης σχέση υποδηλώνει ότι κάθε είδος πυρήνα έχει μια χαρακτηριστική συχνότητα 

συντονισμού που έχει μοναδική τιμή ανάλογα με την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Σε 

αυτήν την θεμελιώδη σχέση βασίζεται η χρήση του φαινομένου του πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού για φασματοσκοπία και τομογραφία.  

Εξετάζοντας το σύστημα στην κλασική μηχανική, η εφαρμογή ενός στατικού μαγνητικού πεδίου Β0 

έχει ως μακροσκοπικό αποτέλεσμα την δημιουργία μιας συνολικής μακροσκοπικής μαγνητικής ροπής 

παράλληλα με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (Σχήμα 4-10). Η μακροσκοπική αυτή συνισταμένη των 

πυρηνικών μαγνητικών ροπών ονομάζεται και διαμήκης μαγνήτιση θερμικής ισορροπίας και 

συμβολίζεται με Μ0.  
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Σχήμα 4-10. Η εφαρμογή στατικού μαγνητικού πεδίου Β0 σε πληθυσμό πυρήνων με μη-μηδενική 

πυρηνική μαγνητική ροπή έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία συνισταμένης μαγνητικής ροπής 

παράλληλα με το στατικό μαγνητικό πεδίο, που ονομάζεται και διαμήκης μαγνήτιση θερμικής 

ισορροπίας Μ0.  

 

Η ακτινοβόληση του υλικού με φωτόνια ενέργειας ίσης με τη διαφορά των ενεργειακών επιπέδων έχει 

ως αποτέλεσμα τη διέγερση του πληθυσμού από τη βασική στη διεγερμένη κατάσταση. Μετά από 

συγκεκριμένο χρόνο που εξαρτάται από το είδος και το φυσικοχημικό περιβάλλον των πυρήνων, οι 

πυρήνες αποδιεγείρονται εκπέμποντας φωτόνια χαρακτηριστικής συχνότητας (που αντιστοιχεί στη 

διαφορά ενέργειας των δύο ενεργειακών επιπέδων).  

H συχνότητα των εκπεμπόμενων φωτονίων είναι γνωστή ως συχνότητα συντονισμού και έχει το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι ανάλογη με το γυρομαγνητικό λόγο του πυρήνα (γ) και με την 
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ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Β0, και δίνεται από την θεμελιώδη σχέση του πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού: 

 

 𝜔 = −𝛾𝛣0 [4-43] 

            

Η παραπάνω θεμελιώδης σχέση υποδηλώνει ότι κάθε είδος πυρήνα έχει μια χαρακτηριστική συχνότητα 

συντονισμού που έχει μοναδική τιμή ανάλογα με την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Σε 

αυτήν την θεμελιώδη σχέση βασίζεται η χρήση του φαινομένου του πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού για φασματοσκοπία και τομογραφία. 

Το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR = Nuclear Magnetic Resonance) 

θεμελιώθηκε πειραματικά από δύο ανεξάρτητες ομάδες των Bloch (Stanford) και Purcel (Harvard) το 

1946. Η ιδιαίτερη σημασία του φαινομένου για την φασματοσκοπική μελέτη της δομής της ύλης 

αναδείχθηκε πολύ γρήγορα και οι δύο ερευνητές πήραν το 1952 το Nobel φυσικής. Αρκετές ακόμα 

ανακαλύψεις σχετικά με το φαινόμενο ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, και ο χώρος είδε την απονομή 

ενός ακόμα βραβείου Nobel χημείας στον Ernst το 1991 για την συμβολή του στην υψηλής ανάλυσης 

φασματοσκοπία NMR, η οποία και αποτελεί μια από τις βασικότερες μεθόδους ανάλυσης της ύλης. Η 

ιδιαίτερη σημασία της μεθόδου για τη βιοχημεία και τις βιολογικές επιστήμες αναγνωρίστηκε και από 

το Nobel χημείας του 2002 που απονεμήθηκε κατά το ήμισυ στον Wüthrich για την ανάπτυξη 

φασματοσκοπικών μεθόδων πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού για την μελέτη της τρισδιάστατης 

δομής βιολογικών μακρομορίων σε διάλυμα.  

Παρόλη την ευρεία διάδοση του φαινομένου στην αναλυτική χημεία, η εκμετάλλευσή του για την μη 

επεμβατική απεικόνιση της εσωτερικής δομής του ανθρώπινου σώματος άρχισε περίπου 25 χρόνια 

αργότερα. Το 1973 ο Lauterbur εφάρμοσε την μαθηματική τεχνική της οπισθοπροβολής (η οποία είχε 

μόλις εφαρμοστεί το 1972 στην απεικόνιση με ακτίνες Χ σηματοδοτώντας την γέννηση της 

υπολογιστικής τομογραφίας με ακτίνες Χ) και δημοσίευσε την πρώτη μαγνητική τομογραφία ενός 

δοκιμαστικού σωλήνα με νερό. Η μέθοδος της οπισθοπροβολής παραγκωνίζεται γρήγορα, και από το 

1975 με την συμβολή του Ernst αρχίζει να εφαρμόζεται η πιο γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδος της 

κωδικοποίησης φάσης και συχνότητας για την ανακατασκευή εικόνων στην μαγνητική τομογραφία. Το 

1976 ο Mansfield παρουσίασε την πρώτη μαγνητική τομογραφία από ένα ανθρώπινο δάχτυλο ενώ το 

1980 η ομάδα του Edelstein έκανε επίδειξη της μεθόδου σε τομογραφία όλου του σώματος. Για την 

θεμελίωση της απεικόνισης με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό οι Lauterbur και Mansfield 

μοιράστηκαν το Nobel ιατρικής το 2003. Η φασματοσκοπία και η απεικόνιση με βάση τον πυρηνικό 

μαγνητικό συντονισμό παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 11 και 13 αντίστοιχα. 
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5. Το άτομο 

 

Χρήστος Ελευθεριάδης, Ελένη Καλδούδη 

 

 

5.1. Δομή του ατόμου κατά Bohr 

Συνοψίζοντας την ανάλυση που έγινε στο Κεφάλαιο 2 (2.9.4), η σημερινή γνώση για τη δομή του 

ατόμου βασίζεται στο αρχικό μοντέλο του Bohr με σημαντικές προσθήκες και διορθώσεις. Οι βασικές 

συνθήκες για τη δομή του ατόμου έχουν ως εξής: 

1. Τα ηλεκτρόνια περιφέρονται σε συγκεκριμένες διακριτές ενεργειακές καταστάσεις περί τον 

πυρήνα, στις οποίες δεν εκπέμπουν ακτινοβολία πέδησης (δηλαδή, εκπομπή ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος από αλλαγή κίνησης ηλεκτρικού φορτίου) και αντιστοιχούν σε συνολική ενέργεια που 

μπορεί να πάρει διακριτές τιμές (κβάντωση ενέργειας). 

2. Κατά τη μετάπτωση ηλεκτρονίου από μια επιτρεπτή τροχιά σε μια άλλη, ενεργειακά χαμηλότερη, 

εκπέμπεται φωτόνιο ενέργειας ίσης με την ενεργειακή διαφορά των δύο σταθμών. Η ενεργειακή 

διαφορά ΔΕ ισούται με το γινόμενο της σταθεράς του Planck επί τη συχνότητα ν του φωτονίου που 

εκπέμπεται: 

 𝛥𝛦 = ℎ휈 [5-1] 

 

3. Η στροφορμή των φωτονίων στις επιτρεπτές ενεργειακές στάθμες (που αριθμούνται με τον αύξοντα 

αριθμό n, με n=1 την πιο δέσμια κατάσταση, δηλαδή την κατάσταση με τη χαμηλότερη ενέργεια)  

μπορεί να πάρει συγκεκριμένες διακριτές τιμές (κβάντωση στροφορμής): 

 𝐿 = 𝑛
ℎ

2휋
= 𝑛ℏ [5-2] 

 

Με βάση τις υποθέσεις αυτές, ο Bohr υπολόγισε τα στοιχεία της τροχιάς του ηλεκτρονίου σε άτομο με 

ένα μόνον ηλεκτρόνιο. Αυτό στην απλούστερη περίπτωση είναι άτομο υδρογόνου. Στη γενική 

περίπτωση είναι άτομο με Ζ πρωτόνια, μπορούμε κατά προσέγγιση να χρησιμοποιήσουμε την ίδια 

ανάλυση για τον ιονισμένο μονοηλεκτρονιακό πυρήνα. Θεωρώντας πυρήνα φορτίου Ze (όπου e το 

φορτίο του ηλεκτρονίου) και υποθέτοντας ότι είναι ακίνητος λόγω της μεγάλης διαφοράς μάζας από το 

κινούμενο ηλεκτρόνιο (πρόκειται για προσέγγιση, αφού πυρήνας και ηλεκτρόνιο περιφέρονται περί το 

κοινό κέντρο μάζας, αλλά είναι αρκετά καλή προσέγγιση αφού ο ελαφρύτερος δυνατός πυρήνας, αυτός 

του υδρογόνου, είναι σχεδόν 2000 βαρύτερος από το ηλεκτρόνιο), καταλήγουμε με την ανάλυση της 

παραγράφου 2.9.4 στα παρακάτω για την ταχύτητα περιφοράς (υ) και την ακτίνα περιφοράς (r) του 

ηλεκτρονίου: 

 

 𝜐 =
1

4휋휀0

𝛧𝑒2

ℏ

1

𝑛
 [5-3] 

και 

 𝑟 = 4휋휀0
ℏ2

𝑚𝑍𝑒2
𝑛2 [5-4] 

 

προφανώς για Ζ=1 και n=1 θα έχουμε την ταχύτητα του ηλεκτρονίου και την ακτίνα της πρώτης τροχιάς 

του ατόμου του υδρογόνου, οι οποίες προκύπτουν: 
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 𝜐1(𝜐𝛿휌휊𝛾ό휈휊𝜐) = 2.2 × 10
6𝑚 𝑠𝑒𝑐  [5-5] 

 

 𝑟1(𝜐𝛿휌휊𝛾ό휈휊𝜐) = 0.5Å = 0.5 × 10
−10𝑚 [5-6] 

 

H ταχύτητα του ηλεκτρονίου στην πρώτη τροχιά του ατόμου του υδρογόνου, ως ποσοστό της ταχύτητας 

του φωτός δίνει: 

 

 𝛼 =
𝜐1(𝜐𝛿휌휊𝛾ό휈휊𝜐)

𝑐
= 7.297 × 10−3 ≈

1

137
  [5-7] 

 

Ο παραπάνω λόγος των δύο ταχυτήτων είναι γνωστό και ως σταθερά της λεπτής υφής (α) και 

εμφανίζεται ως μια θεμελιώδης σταθερά στη σύγχρονη φυσική, η οποία επίσης ισούται με  

  

 𝛼 =
𝑘𝑒𝑒

2

ℏ𝑐
≈
1

137
  [5-8] 

 

όπου ke η σταθερά του Coulomb. H σταθερά της λεπτής υφής εκφράζει την ένταση της 

ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης, ή αλλιώς την ένταση της σύζευξης φορτίου και φωτονίων, 

δηλαδή την ένταση της σύζευξης ύλης και φωτός.  

Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι η ταχύτητα του ηλεκτρονίου στην πρώτη ενεργειακή κατάσταση είναι 

της τάξης του 0.7% της ταχύτητας του φωτός. Για μεγαλύτερα Ζ, σύμφωνα με την εξίσωση [5-3], η 

ταχύτητα αυτή αυξάνεται ανάλογα, οπότε οι ανωτέρω απλοί υπολογισμοί δεν αρκούν και χρειάζεται 

σχετικιστική προσέγγιση. 

Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου (μάζας me) σε οιαδήποτε επιτρεπτή κατάσταση είναι: 

 

 𝐸𝑛,𝑍 = −
𝑘𝑒
2𝑍2𝑚𝑒𝑒

4

2ℏ2
1

𝑛2
 [5-9] 

 

Η συνολική ενέργεια είναι αρνητική, ακριβώς επειδή το ηλεκτρόνιο είναι δέσμιο. Για n=1, την πρώτη 

τροχιά του ατόμου του υδρογόνου, η ενέργεια προκύπτει 𝛦𝐻1 = −13.6𝑒𝑉, η οποία είναι η ενέργεια 

σύνδεσης στην τροχιά αυτή. Συχνά στη βιβλιογραφία βλέπουμε εξισώσεις που αντί της ενέργειας 

δίνουν είτε το μήκος κύματος λ, είτε τη συχνότητα ν, είτε τον κυματάριθμο k. Θυμίζουμε ότι τα μεγέθη 

αυτά συνδέονται  με τις πολύ απλές σχέσεις: 

 

 𝑐 = 휆휈 [5-10] 

και 

 𝑘 =
1

휆
 [5-11] 
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Οι παραπάνω σχέσεις για τη δομή του υδρογόνου όπως εξάγονται από το απλοϊκό μοντέλο του Bohr 

ισχύουν και για υδρογονοειδή άτομα, τα οποία ουσιαστικά είναι ιόντα, με την έννοια ότι έχουν 

περισσότερα πρωτόνια στον πυρήνα, αλλά έχουν χάσει όλα τα ηλεκτρόνιά τους εκτός από ένα.  

Άτομα τα οποία μοιάζουν με υδρογονοειδή είναι τα αλκάλια, όπως π.χ. το Νάτριο, το οποίο έχει 11 

πρωτόνια στον πυρήνα και 11 ηλεκτρόνια, από τα οποία όμως τα δύο πρώτα συνιστούν την πρώτη 

συμπληρωμένη στοιβάδα, τα επόμενα οκτώ συνιστούν την δεύτερη συμπληρωμένη στοιβάδα, ενώ το 

ενδέκατο είναι μονήρες στην τρίτη στοιβάδα. Εδώ δε χρησιμοποιείται η απλή σχέση των 

υδρογονοειδών, δεδομένου ότι μεταξύ των 11 πρωτονίων του πυρήνα και του μονήρους ηλεκτρονίου 

παρεμβάλλονται οι δύο συμπληρωμένες στοιβάδες με τα 10 συνολικά ηλεκτρόνια, τα οποία 

προασπίζουν το φορτίο του πυρήνα. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τύποι του Bohr συνεχίζουν να δίνουν 

έστω προσεγγιστικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας όμως υπόψη την προάσπιση του πυρήνα από τα 

ηλεκτρόνια, η οποία μειώνει το «δραστικό» φορτίο του, αυτό δηλαδή που «βλέπει» το ενδέκατο 

ηλεκτρόνιο. Δεν πρέπει όμως να θεωρηθεί ότι η προάσπιση αυτή είναι τέλεια, δηλαδή τα 10 ηλεκτρόνια 

των δύο πρώτων στοιβάδων του Νατρίου δεν αντισταθμίζουν πλήρως τα 10 από τα 11 πρωτόνια του 

πυρήνα. Τόσο οι θεωρητικοί υπολογισμοί, όσο και τα πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει ότι 

κατάλληλη τιμή για το δραστικό Ζ ως προς το μονήρες εξωτερικό ηλεκτρόνιο των αλκαλίων, είναι ο 

αριθμός που χαρακτηρίζει την τροχιά στην οποία βρίσκεται το ηλεκτρόνιο αυτό. Π.χ. για το Νάτριο, το 

οποίο έχει δύο συμπληρωμένες στοιβάδες και μια τρίτη στην οποία περιφέρεται το μονήρες ηλεκτρόνιο, 

θα θέταμε μια τιμή του Ζ ίση με 3, για να λάβουμε τιμές που προσεγγίζουν τα πειραματικά δεδομένα. 

 

5.1.1. Ανηγμένη μάζα 

Στους παραπάνω υπολογισμούς έχουμε υποθέσει σιωπηρά ότι ο πυρήνας παραμένει ακίνητος και είναι 

το ηλεκτρόνιο που περιφέρεται γύρω του, λόγω της μεγάλης διαφοράς μάζας. Η υπόθεση αυτή είναι 

όμως μια προσέγγιση, διότι προφανώς πυρήνας και ηλεκτρόνιο περιφέρονται γύρω από το κοινό κέντρο 

μάζας τους. Με βάση τη θεώρηση αυτή, που είναι βέβαια ακριβέστερη, προκύπτουν ακριβώς οι ίδιες 

σχέσεις για τις ενέργειες των διαφόρων σταθμών, τις ακτίνες περιφοράς κλπ., όπου όμως τη θέση της 

μάζας του ηλεκτρονίου έχει πλέον η λεγόμενη ανηγμένη μάζα μ, για την οποία ισχύει: 

 

 휇 =
𝑚𝑒𝑀𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑢𝑠
𝑚𝑒 +𝑀𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑢𝑠

 [5-12] 

 

όπου me η μάζα του ηλεκτρονίου και Μnucleus η μάζα του πυρήνα. Μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για 

την τάξη μεγέθους της διόρθωσης ανηγμένης μάζας, αν αντικαταστήσουμε τις τιμές των m και M για 

το υδρογόνο, δηλαδή μάζα ηλεκτρονίου και μάζα πρωτονίου. Δεδομένου ότι για το υδρογόνο ισχύει 

Μnucleus=1836 me, προκύπτει ότι: 

 

 휇 =
1836𝑚𝑒
1837

=
1836

1837
𝑚𝑒 [5-13] 

 

δηλαδή κάτι ελάχιστα μικρότερο από τη μάζα του ηλεκτρονίου. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο όρος 

ανηγμένη προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα ανάγω (όχι ανοίγω). H ανηγμένη μάζα είναι η 

φαινόμενη μάζα ενός υποθετικού σώματος που κινείται με κίνηση ίδια με τη σχετική κίνηση του ενός 

σώματος του συστήματος ως προς το άλλο. Η ανηγμένη μάζα είναι πάντα μικρότερη από τη μάζα του 

καθενός από τα δύο σώματα στο σύστημα.  

Είναι προφανές πως η ανηγμένη μάζα έχει διαφορετική τιμή για διαφορετικά ισότοπα του ίδιου 

στοιχείου. Π.χ. αν θεωρήσουμε υδρογόνο και δευτέριο, στα οποία η μάζα του πυρήνα διαφέρει, θα 

προκύψει και διαφορετική ανηγμένη μάζα μ. Άρα θα είναι ελαφρά διαφορετικές και οι ενεργειακές 

στάθμες, άρα και οι ενέργειες των μεταπτώσεων. Αν είμαστε σε θέση να κάνουμε επαρκώς ακριβείς 
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μετρήσεις, η διαφορά αυτή θα φανεί και βέβαια μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε τα ισότοπα, 

αλλά και να εκτιμήσουμε τα ποσοστά τους από την ένταση των αντίστοιχων φασματικών γραμμών. 

 

5.1.2. Ενεργειακές μεταπτώσεις στο άτομο του Bohr 

Η ενεργειακή διαφορά, που θα εκπεμφθεί ως φωτόνιο, μεταξύ δύο σταθμών στο άτομο του υδρογόνου, 

προφανώς θα είναι: 

 

 𝛥𝐸𝜄→𝑗 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑗 = 𝐸1 (
1

𝑖2
−
1

𝑗2
) =

𝑘𝑒
2𝑍2𝑚𝑒𝑒

4

2ℏ2
(
1

𝑖2
−
1

𝑗2
)  [5-14] 

 

Η σχέση της ενεργειακής διαφοράς μεταξύ δύο σταθμών, όπως προέκυψε από τις υποθέσεις του Bohr, 

δίνει με καλή ακρίβεια τις ενέργειες των μεταπτώσεων. Για το άτομο του υδρογόνου, οι μεταπτώσεις 

ηλεκτρονίων σε κάποια συγκεκριμένη στοιβάδα (προφανώς από ενεργειακά υψηλότερες στοιβάδες) 

δίνουν μια σειρά φασματικών γραμμών που χαρακτηρίζεται από ένα όνομα. Για παράδειγμα, οι 

μεταπτώσεις από την δεύτερη, τρίτη, νιοστή (ni>1) στην πρώτη στοιβάδα (nf=1)  δίνουν την φασματική 

σειρά Lyman, οι μεταπτώσεις από στοιβάδες με ni>2 στην δεύτερη στοιβάδα (nf=2) δίνουν την 

φασματική σειρά Balmer και αντιστοίχως ακολουθούν οι σειρές Paschen, Brackett και Pfund 

(ονομάζονται έτσι από τους ερευνητές που μελέτησαν αρχικά τις αντίστοιχες σειρές). 

+++

+

ενέργεια

Ε1

Ε2

Ε3

Ε4

Εκ
Ε...

n = 4
n = 3

n = 2

n = 1

n =

Ε1

ενέργεια (συνήθως σε eV)

Ε2

Ε = 0

Ε3

 

Σχήμα 5-1. Επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις στο άτομο του Bohr, ως μια ασύμμετρη ενεργειακή 

σκάλα. Η  απόσταση μεταξύ διαδοχικών ενεργειακών επιπέδων ελαττώνεται όσο αυξάνει ο κύριος 

κβαντικός αριθμός (n). Για πολύ μεγάλες τιμές του n () τα διαδοχικά επίπεδα έχουν πρακτικά 

μηδενική ενεργειακή διαφορά, οπότε αναφερόμαστε σε μια ‘συνεχή’ ενεργειακή ζώνη σε πολύ 

μεγάλα n, που αντιστοιχεί σε επίπεδα πολύ κοντά στον ιονισμό. 

 

Ας εξετάσουμε την ενεργειακή διαφορά ανάμεσα σε δύο διαδοχικά ενεργειακά επίπεδα, για n=λ και  

n=λ+1, όπου λ=1,2,3,…. Από την εξίσωση [5-14] προκύπτει ότι η ενεργειακή διαφορά είναι: 
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 𝛥𝛦(휆+1)→휆 = |𝛦휆+1 − 𝛦휆| =
𝑘2𝛧2𝑚𝑒𝑒

4

2ℏ2
2휆 + 1

휆2(휆 + 1)2
  [5-15] 

 

Η συνάρτηση στο δεύτερο μέρος της παραπάνω εξίσωσης αποδεικνύεται ότι είναι φθίνουσα συνάρτηση 

του λ (θεωρώντας το λ θετικό ακέραιο, η πρώτη παράγωγος ως προς λ του 2ου μέρους είναι μικρότερη 

του μηδενός). Επομένως, για το ίδιο άτομο (ίδιο Ζ), όσο αυξάνει ο αριθμός του επιτρεπτού ενεργειακού 

επιπέδου ή τροχιακού, τόσο μικραίνει η ενεργειακή απόσταση μεταξύ των διαδοχικών επιτρεπόμενων 

τροχιών. Για μεγάλες τιμές του n έχουμε συσσώρευση ενεργειακών σταθμών κάτω από ένα όριο Ε, 

που αντιστοιχεί στην ενέργεια που χρειάζεται το ηλεκτρόνιο για να απομακρυνθεί τελείως από το άτομο 

(ιονισμός). Επομένως, τα επιτρεπόμενα ενεργειακά επίπεδα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές 

του n μπορούν να θεωρηθούν ως μια ασύμμετρη ενεργειακή ‘σκάλα’, όπου το ύψος των σκαλοπατιών 

μικραίνει όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα Σχήμα 5-1. 

 

εν
έρ

γε
ια

n = 4
n = 3

n = 2

n = 1

n = 8

υδρογόνο

υπεριώδες
(~10 eV)

ορατό (~2 eV)

άτομο με μεγαλύτερο Ζ

ακτίνες Χ

υπεριώδες

n = 3

n = 2

n = 1

n = 8
n = 4

ακτίνες Χ
(~ 55-70 keV)

 

Σχήμα 5-2. Συγκριτικό ενεργειακό διάγραμμα του υδρογόνου και μονοηλεκτρονιακού ατόμου με 

μεγαλύτερο ατομικό αριθμό Ζ.  

 

Από την εξίσωση [5-14] είναι φανερό ότι η ενεργειακή διαφορά μεταξύ δύο συγκεκριμένων επιπέδων 

με αύξοντα αριθμό n=i και n=j είναι μεγαλύτερη για βαρύτερα άτομα, μάλιστα είναι συνάρτηση της 

δεύτερης δύναμης του ατομικού αριθμού (Ζ2). Επομένως, ίδιες μεταπτώσεις σε βαρύτερα στοιχεία 

αντιστοιχούν σε φωτόνια μεγαλύτερης ενέργειας.  

Τέλος, από την εξίσωση [5-4], βλέπουμε ότι η ακτίνα των επιτρεπτών κινήσεων είναι αντιστρόφως 

ανάλογη του ατομικού αριθμού Ζ. Δηλαδή, σε βαρύτερα στοιχεία το αντίστοιχο τροχιακό (για ίδιο n) 

θα είναι πολύ πιο κοντά στον πυρήνα (λογικό, μια και είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο θετικό φορτίο 

του πυρήνα να έλκει το ηλεκτρόνιο πολύ πιο έντονα). Το συγκριτικό αποτέλεσμα για τις επιτρεπτές 

ενεργειακές καταστάσεις για το άτομο του υδρογόνου και για ένα βαρύτερο μονοηλεκτρονιακό άτομο 

φαίνεται στο Σχήμα 5-2.   
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5.2. Το άτομο στη σύγχρονη φυσική  

Το άτομο με όρους πιο σύγχρονης φυσικής από τις προσεγγιστικές υποθέσεις του Bohr, είναι ένα 

σύστημα πολλών ηλεκτρονίων σε μια δέσμια κατάσταση. Τα ηλεκτρόνια ως κβαντικά 

κυματοσωματίδια, δεν εκτελούν κίνηση με μια κλασική, καλά διαγεγραμμένη τροχιά. Αντίθετα, 

κινούνται ως κύματα στο χώρο. Για να τα περιγράψουμε μπορούμε να θεωρήσουμε την έννοια της 

πιθανότητας να τα βρούμε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ένα σημείο του χώρου. Επίσης, τα 

ηλεκτρόνια ως φερμιόνια στο ίδιο κβαντικό σύστημα του ατόμου, αναγκάζονται να διαφοροποιήσουν 

τα χαρακτηριστικά της κίνησής τους ώστε να είναι διακρίσιμα μεταξύ τους (απαγορευτική αρχή, βλ. 

Κεφάλαιο 2.9.6).  

 

5.2.1. Οι 4 κβαντικοί αριθμοί των ηλεκτρονίων 

Η διαφοροποίηση της κατάστασης των ηλεκτρονίων γίνεται ως προς τη συνολική τους ενέργεια, τη 

συνολική στροφορμή, τον προσανατολισμό της κίνησης και τον προσανατολισμό του ανύσματος της 

μαγνητικής ροπής που προέρχεται από το σπιν τους. Οι παράγοντες αυτοί περιγράφονται ο καθένας 

από ένα κβαντικό αριθμό, και η τετράδα των κβαντικών αριθμών πρέπει να είναι διαφορετική για όλα 

τα ηλεκτρόνια που είναι δέσμια στο ίδιο άτομο.  

Η συνολική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι αντίστοιχη με την ενέργεια κατά το απλοϊκό μοντέλο του 

Bohr, και δίνεται από την εξίσωση [5-9]. Ο κβαντικός αριθμός n, γνωστός και ως κύριος κβαντικός 

αριθμός, καθορίζει τη συνολική ενέργεια και το μέγεθος της κατανομής της πιθανότητας (το μέγεθος 

του χώρου στον οποίο η κυματοσυνάρτηση του ηλεκτρονίου έχει πιθανότητα να μην είναι μηδενική). 

Ο κύριος κβαντικός αριθμός, συμβολίζεται με n, καθορίζει τον αύξοντα αριθμό του ενεργειακού 

επιπέδου (ή αλλιώς τροχιακού) και παίρνει τιμές: 

  

 𝑛 = 1, 2, 3, …  [5-16] 

 

Συχνά, τα διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα παίρνουν ονόματα από τα κεφαλαία γράμματα του αγγλικού 

αλφάβητου, όπως δείχνει ο Πίνακας 5-1. 

 

Πίνακας 5-1. Όνομα τροχιακού με βάση την ενέργεια και τον κύριο κβαντικό αριθμό. 

τιμή 𝑛 1 2 3 4 5 6 7 

όνομα τροχιακού Κ L M N O P Q 

 

Ο δεύτερος κβαντικός αριθμός ονομάζεται δευτερεύων κβαντικός αριθμός ή κβαντικός αριθμός της 

τροχιακής στροφορμής, και χαρακτηρίζει το μέτρο L της τροχιακής στροφορμής του ηλεκτρονίου, 

συμβολίζεται με 𝑙 και παίρνει τιμές 

 

 𝑙 = 0, 1, 2, … , (𝑛 − 1) [5-17] 

 

Το μέτρο της τροχιακής στροφορμής L μπορεί να πάρει μόνο διακριτές τιμές που καθορίζονται από τον 

δευτερεύοντα κβαντικό αριθμό ως εξής: 
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 𝐿 = ℏ√𝑙(𝑙 + 1)     ό휋휊𝜐 𝑙 = 0, 1, 2, … , (𝑛 − 1) [5-18] 

 

O δευτερεύοντας κβαντικός αριθμός της στροφορμής συνδέεται με το σχήμα της κατανομής της 

πιθανότητας να βρούμε το ηλεκτρόνιο σε κάποιο σημείο του χώρου (απλούστερα, αυτό το εκφράζουμε 

και ως σχήμα ‘τροχιάς’). Για παράδειγμα, η περίπτωση 𝑙=0, αντιστοιχεί σε μηδενική στροφορμή και 

συνδέεται με σφαιρική κατανομή. Γενικά, οι διάφορες τιμές αυτού του κβαντικού αριθμού 

αντιστοιχούν σε διαφορετικά σχήματα κατανομής πιθανότητας, και άρα είδη τροχιακών, που 

ονομάζονται πρακτικά όπως δείχνει ο Πίνακας 5-2. 

 

Πίνακας 5-2. Είδη τροχιακών ανάλογα με το σχήμα της κατανομής πιθανότητας. 

τιμή 𝑙 0 1 2 3 

είδος τροχιακού s p d f 

 

Ο τρίτος κβαντικός αριθμός ονομάζεται μαγνητικός κβαντικός αριθμός ml, και συνδέεται με τους 

διαφορετικούς προσανατολισμούς που μπορεί να πάρει η κατανομή πιθανότητας του ηλεκτρονίου ή 

αλλιώς με τους διαφορετικούς προσανατολισμούς που μπορεί να πάρει το άνυσμα της τροχιακής 

στροφορμής. Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός έχει δυνατές τιμές: 

 

 𝑚𝑙 = −𝑙, (−𝑙 + 1), … ,−1, 0, 1, … , (𝑙 − 1), 𝑙 [5-19] 

 

Είναι προφανές ότι για σφαιρική κατανομή (l=0) υπάρχει μόνο ένας προσανατολισμός (ml=0). 

Ο τέταρτος κβαντικός αριθμός είναι αυτός του σπιν ms, ο οποίος παίρνει δύο δυνατές τιμές ανάλογα 

με την προβολή του σπιν (το σπιν είναι πάντα ℏ 2) σε σχέση με το άνυσμα της τροχιακής 

στροφορμής. Αν είναι ομόρροπο, το ms παίρνει τιμή +1/2, αν είναι αντίρροπο παίρνει τιμή −1/2. 

 

5.2.2. Aτομικά τροχιακά 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η ενέργεια του ηλεκτρονίου σε οιαδήποτε τροχιά δίνεται από 

την ίδια σχέση που βρήκαμε με βάση τις υποθέσεις του Bohr, η οποία είναι μια σχέση που περιλαμβάνει 

μόνο τον κύριο κβαντικό αριθμό n. Αυτό σημαίνει πως για δεδομένο n, όλες οι καταστάσεις με 

διαφορετικά l και ml έχουν την ίδια ενέργεια. Οι καταστάσεις αυτές, που αν και χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικούς συνδυασμούς κβαντικών αριθμών, έχουν την ίδια ενέργεια, λέγονται εκφυλισμένες 

(degenerate). Τα ανωτέρω αναφέρονται καταρχήν στην περίπτωση το άτομο έχει ένα ηλεκτρόνιο, του 

οποίου οι ενεργειακές καταστάσεις διαμορφώνονται από το απλό κεντρικό δυναμικό του πυρήνα 

Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι παράδοξο, αν σκεφθεί κανείς πως το δυναμικό υπό την επίδραση του 

οποίου κινείται το ηλεκτρόνιο είναι σφαιρικά συμμετρικό και είναι συνάρτηση μόνο της απόστασης r, 

άρα ο προσανατολισμός της τροχιάς σε χώρο ελεύθερο μαγνητικού πεδίου προφανώς δεν θα επηρεάζει 

την ενέργεια του ηλεκτρονίου. Βεβαίως αν εφαρμοστεί μαγνητικό πεδίο, τότε λογικά η αλληλεπίδραση 

μεταξύ πεδίου και μαγνητικής ροπής των ατομικών τροχιών, θα επηρεάσει και την ενέργεια, οπότε για 

διαφορετικά ml θα αντιστοιχούν πλέον διαφορετικές ενέργειες. Η κατάσταση αυτή, της 

διαφοροποίησης ως προς την ενέργεια τροχιών που πριν είχαν ίδιες ενέργειες (εκφυλισμένες), είναι 

γνωστή και ως άρση του εκφυλισμού.Για να έχουμε άρση του εκφυλισμού, χρειάζεται η παρουσία 

μαγνητικού πεδίου.  

Στη συνήθη ύλη τα άτομα είναι πολυηλεκτρονικά και είναι προφανές ότι το κάθε ηλεκτρόνιο κινείται 

υπό την επίδραση ενός δυναμικού που δεν είναι πλέον το απλό κεντρικό δυναμικό του πυρήνα αλλά 

ένα σύνθετο δυναμικό που είναι η επαλληλία του δυναμικού του πυρήνα και των δυναμικών που 



Η Φυσική της Ζωής  Κεφ. 5: Το άτομο 

 

 

95 

διαμορφώνουν όλα τα υπόλοιπα κινούμενα ηλεκτρόνια του ατόμου. Σε μια τέτοια κατάσταση οι 

ενεργειακές καταστάσεις των ηλεκτρονίων δεν είναι πια διαμορφωμένες μόνο από τον κύριο κβαντικό 

αριθμό, αλλά εξαρτώνται και από τον δεύτερο κβαντικό αριθμό της στροφορμής l. Έτσι π.χ. η 3s 

κατάσταση έχει χαμηλότερη ενέργεια από την 3p και αυτή από την 3d. Όπως μάλιστα θα δούμε στα 

ακόλουθα, καταστάσεις με ανώτερο κύριο κβαντικό αριθμό αλλά μικρό l (δηλαδή πιο κοντά στη 

σφαιρική συμμετρία), μπορεί να έχουν χαμηλότερη ενέργεια από καταστάσεις με μικρότερο κύριο 

κβαντικό αριθμό αλλά μεγάλο l. Επί παραδείγματι, η κατάσταση 4s είναι ενεργειακά χαμηλότερα από 

την 3d. 

1𝑠  𝑛 = 1, 𝑙 = 0,   𝑚𝑙= 0

 𝑚𝑙= −1  𝑚𝑙= +1 𝑚𝑙= 0 

 𝑚𝑙= −1  𝑚𝑙= +1 𝑚𝑙= 0  𝑚𝑙= −2  𝑚𝑙= +2

3𝑑  𝑛 = 3, 𝑙 = 2 

4   𝑛 = 4, 𝑙 = 3 

2𝑝  𝑛 = 1, 𝑙 = 1 

 𝑚𝑙= −1  𝑚𝑙= +1 𝑚𝑙= 0  𝑚𝑙= −2  𝑚𝑙= +2 𝑚𝑙= −3  𝑚𝑙= +3

 

Σχήμα 5-3. Σχηματική αναπαράσταση του σχήματος και του σχετικού προσανατολισμού των 

τροχιακών. Πηγή: UC Davis ChemWiki, άδεια χρήσης  CC-ΒΥ-NC-SA 3.0 USA. 

http://chemwiki.ucdavis.edu/Core/Physical_Chemistry/Quantum_Mechanics/09._The_Hydrogen_

Atom/Atomic_Theory/Electrons_in_Atoms/Electronic_Orbitals Επίσκεψη Μάρτιος 2016. 

 

Στη συζήτηση για τις ηλεκτρονικές τροχιές, θα πρέπει να τονίσουμε πως η κλασική αντίληψη για 

σημειακά σωματίδια για τα οποία μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς τη θέση και την ορμή τους, δεν 

ισχύει για τη κβαντική αντίληψη. Στη κβαντική φυσική, οι κυματοσυναρτήσεις, οι οποίες φέρουν όλη 

την πληροφορία για τα σωματίδια που περιγράφουν, εκτείνονται στον χώρο και δεν παίρνουν τιμές 

μόνο σε ένα σημείο. Το τετράγωνο της κυματοσυνάρτησης δίνει την πυκνότητα πιθανότητας να 

βρίσκεται το σωματίδιο στην περιοχή του χώρου στην οποία οι τιμές του είναι διάφορες του μηδενός. 

Η περιοχή αυτή δεν είναι σημείο, το σωματίδιο μπορεί να βρίσκεται σε οιοδήποτε σημείο της περιοχής 

όπου το τετράγωνο της κυματοσυνάρτησης έχει μη μηδενική τιμή.  

Το ερώτημα είναι τι κατανομές πυκνότητας πιθανότητας έχουν τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στις 

διάφορες ενεργειακές καταστάσεις στο άτομο. Προκύπτει ότι οι κατανομές αυτές, τις οποίες 
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ονομάζουμε τροχιακά, διαφοροποιούνται, ανάλογα με την κατάσταση. Η απλούστερη περίπτωση είναι 

για την 1s κατάσταση (n=1, l=0), για την οποία η πυκνότητα πιθανότητας προκύπτει να έχει σφαιρική 

κατανομή με μέγιστο στο κέντρο και εκθετική μείωση προς τα έξω. Για τις 2s καταστάσεις (n=2, l=0), 

η κατανομή πυκνότητας πιθανότητας (ή ηλεκτρονική πυκνότητα) έχει και πάλι σφαιρική συμμετρία, 

αλλά ως διπλή περιοχή, μία σφαίρα στο κέντρο και ένας σφαιρικός φλοιός πιο έξω. 

Το σημαντικό είναι ότι τα τροχιακά που δεν είναι s (n>1), δεν έχουν πλέον σφαιρική συμμετρία, αλλά 

παρουσιάζονται ως λοβοί στο χώρο, όπως π.χ. τα p τροχιακά (n=2, 3,…, και l=1) που είναι δύο 

αντίρροποι λοβοί. Τα d τροχιακά (n=3, 4, … l=2) είναι ακόμη πιο περίπλοκα και γενικά όσο μεγαλώνει 

η τροχιακή στροφορμή τόσο πιο περίπλοκα είναι τα αντίστοιχα τροχιακά. Τυπική εικόνα διαφόρων 

τροχιακών φαίνεται στο Σχήμα 5-3. Προφανώς τα τροχιακά των εξωτερικών ηλεκτρονίων, ως 

κατανομές ηλεκτρονικής πυκνότητας στα άτομα, επηρεάζουν την χημική συμπεριφορά τους. 

 

5.2.3. Η κατανομή των ηλεκτρονίων στα τροχιακά 

Οι δυνατές τιμές των κβαντικών αριθμών καθορίζουν και τις δυνατές καταστάσεις των ηλεκτρονίων 

στα άτομα. Για παράδειγμα, θυμίζουμε πως για n=1 η μόνη δυνατή τιμή του l είναι ίση με 0, οπότε το 

ίδιο ισχύει και για το ml. Άρα για n=1, δηλαδή στην πρώτη τροχιά, μόνο δύο ηλεκτρόνια μπορεί να 

υπάρξουν, με αντίθετα σπιν. Για n=2 όμως το l μπορεί να πάρει τις τιμές 0 και 1. Και για μεν την τιμή 

l=0 το ml μπορεί να είναι μόνο μηδέν (και να έχουμε και πάλι δύο μόνο ηλεκτρόνια με αντίρροπα σπιν 

στην κατάσταση αυτή), αλλά για την τιμή l=1 το ml μπορεί να πάρει τις τιμές −1, 0 και +1. Σε κάθε μία 

από τις καταστάσεις αυτές, που χαρακτηρίζονται σαν p καταστάσεις, μπορούν και πάλι να υπάρξουν 

δύο ηλεκτρόνια με αντίρροπα σπιν. Επομένως, για τη δεύτερη τροχιά, υπάρχουν οι υποτροχιές 2s και 

2p. Στην πρώτη μπορούμε να έχουμε 2 ηλεκτρόνια και το συμβολίζουμε σαν 2s2, ενώ στην δεύτερη 

έχουμε 6 συνολικά ηλεκτρόνια και τη συμβολίζουμε 2p6. 

 

1s

2s 2p

3p3s

4s

5s

6s

7s

4p

6p

7p

5p

3d

5d

7d

4d

6d

4f

5f

7f

6f

5g

6g

7g

6h

7h 7i

K

L 

M

N

P

O

Q

τροχιακά που δεν καταλαμβάνονται 

από ηλεκτρόνια σε βασική κατάσταση 

(παρά μόνο σε διεγερμένη)

 

Σχήμα 5-4. Η σειρά πλήρωσης των τροχιακών στο άτομο. Τα γραμμοσκιασμένα τροχιακά 

πληρώνονται μόνο με διεγερμένα ηλεκτρόνια.  
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Το Σχήμα 5-4 παρουσιάζει διαγραμματικά τη σειρά με την οποία γεμίζουν τα διάφορα τροχιακά με 

ηλεκτρόνια στη βασική κατάσταση όπως προχωράμε σε βαρύτερα στοιχεία. Η πλήρωση αρχίζει από 

την 1s και συνεχίζεται με την 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d κλπ. Προφανώς η σειρά αυτή 

αντικατοπτρίζει τις αντίστοιχες ενέργειες σύνδεσης των ηλεκτρονίων, που αρχίζουν από τη μεγαλύτερη 

δυνατή (για την 1s) και συνεχίζεται με τη σειρά που γεμίζουν και οι στάθμες. Είναι κατανοητό πως 

πρώτα γεμίζουν οι βαθύτερες στάθμες (μεγαλύτερες ενέργειες σύνδεσης) και στη συνέχεια οι υπόλοιπες 

με σειρά από τις μεγάλες ενέργειες σύνδεσης προς τις μικρότερες. Με βάση αυτό, η πλήρωση των 

τροχιακών γίνεται με την εξής σειρά: 

 

1𝑠2
2 2𝑠4

2 2𝑝10
6  3𝑠12

2  3𝑝18
6  4𝑠20

2  3𝑑30
10 4𝑝36

6  5𝑠38
2  4𝑑48

10 5𝑝54
6  6𝑠56

2  4 70
14 5𝑑80

10 6𝑝86
6  7𝑠88

2  5 102
14  6𝑑112

10  7𝑝118
6  

 

Στην παραπάνω ηλεκτρονιακή διαμόρφωση, οι εκθέτες δίνουν το συνολικό αριθμό ηλεκτρονίων που 

μπορούν να χωρέσουν σε κάθε τροχιακό. Οι δείκτες (με κόκκινο χρώμα) δίνουν το συναθροιστικό 

αριθμό των ηλεκτρονίων που μπορούν να χωρέσουν σε όλα τα προηγούμενα τροχιακά 

(συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος).  

Η παραπάνω σειρά διαμόρφωσης των ηλεκτρονιακών σταθμών ισχύει χωρίς εξαιρέσεις μέχρι το 

στοιχείο Βανάδιο, με Ζ=23. Για μεγαλύτερα Ζ, όταν αρχίζουμε να έχουμε ηλεκτρόνια στη στάθμη 3d, 

αρχίζουν να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις από τη σειρά που φαίνεται στο σχήμα. Mερικά 

παραδείγματα ηλεκτρονιακής διαμόρφωσης στοιχείων στη βασική τους κατάστασης παρουσιάζει ο 

Πίνακας 5-3. 

 

Πίνακας 5-3. Ηλεκτρονική διαμόρφωση (στη βασική κατάσταση) για μερικά παραδείγματα στοιχείων. 

άνθρακας 𝐶6  1𝑠2
2 2𝑠4

2 2𝑝6
2 

οξυγόνο 𝛰8  1𝑠2
2 2𝑠4

2 2𝑝8
4 

νάτριο 𝛮𝛼11  1𝑠2
2 2𝑠4

2 2𝑝10
6  3𝑠11

1  

κάλιο  𝛫19  1𝑠2
2 2𝑠4

2 2𝑝10
6  3𝑠12

2  3𝑝18
6  4𝑠19

1  

βρώμιο 𝐵𝑟35  1𝑠2  2𝑠2  2𝑝6  3𝑠2  3𝑝6  3𝑑10 4𝑠2  4𝑝35
5  

ξένο 𝛸𝑒54  1𝑠2  2𝑠2  2𝑝6  3𝑠2  3𝑝6  3𝑑10 4𝑠2  4𝑝5  4𝑑10 5𝑠2   5𝑝54
6  

ουράνιο 𝑈92  1𝑠2  2𝑠2  2𝑝6  3𝑠2  3𝑝6  3𝑑10 4𝑠2  4𝑝5  4𝑑10 4 14 5𝑠2   5𝑝6  5𝑑10 5 3 6𝑠2  6𝑝6  6𝑑1  7𝑠92
2  

 

 

5.3. Μεταπτώσεις και κανόνες επιλογής 

Όπως συζητήθηκε στα προηγούμενα, οι ηλεκτρονικές στάθμες στα άτομα είναι διακριτές 

(κβαντισμένες) και χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη ενέργεια. Για να μετακινηθεί ένα ηλεκτρόνιο 

από μια ενεργειακή στάθμη σε μια υψηλότερη, θα πρέπει το άτομο να παραλάβει την ενέργεια που 

αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη ενεργειακή διαφορά. Αυτή η ενέργεια διέγερσης μπορεί να δοθεί σε 

ένα άτομο με πολλούς τρόπους, π.χ. με σκέδαση ηλεκτρονίων ή άλλων φορτισμένων σωματιδίων πάνω 

στο άτομο. Προφανώς η μεταφορά ενέργειας στην περίπτωση αυτή γίνεται μέσω ηλεκτρομαγνητικών 

δυνάμεων. Σα τελική κατάσταση προκύπτει το διεγερμένο άτομο και το σωματίδιο-βλήμα, που όμως 

έχει χάσει στη σκέδαση ένα μέρος της ενέργειάς του, όση παρέλαβε το άτομο. 

Η εικόνα είναι κάπως διαφορετική στην περίπτωση που θεωρήσουμε ότι την ενέργεια διέγερσης τη 

δίνει ένα φωτόνιο. Στην περίπτωση αυτή το φωτόνιο θα πρέπει να έχει ακριβώς την κατάλληλη 

ενέργεια, όση είναι η ενεργειακή διαφορά των δύο σταθμών. Σα τελική κατάσταση εδώ προκύπτει μόνο 

το διεγερμένο άτομο, διότι το φωτόνιο έχει απορροφηθεί. Η ενέργεια του φωτονίου, για να 

απορροφηθεί, θα πρέπει να είναι είτε ακριβώς όση η ενεργειακή διαφορά δύο σταθμών, ή να είναι 
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μεγαλύτερη από την ενέργεια ιονισμού του ατόμου. Στη δεύτερη περίπτωση, η ενέργεια του φωτονίου 

καταναλώνεται κατά ένα μέρος για την έξοδο του ηλεκτρονίου από το άτομο και η υπερβάλλουσα 

ενέργεια φέρεται από το ηλεκτρόνιο ως κινητική, όση και αν είναι. 

Αν ένα άτομο βρεθεί σε διεγερμένη κατάσταση, νομοτελειακά θα αποδιεγερθεί, είτε με ένα βήμα 

απευθείας στη βασική κατάσταση, είτε αποδιεγειρόμενο προς χαμηλότερες ενεργειακές καταστάσεις 

μέχρι τη βασική, με περισσότερα του ενός βήματα. Εννοείται ότι για να αποδιεγερθεί το διεγερμένο 

ηλεκτρόνιο θα πρέπει να υπάρχουν κενές στάθμες χαμηλότερης ενέργειας. 

Ο ρυθμός αποδιέγερσης προς χαμηλότερη ενεργειακά κατάσταση δίνεται από σχέση ανάλογη της 

τρίτης δύναμης της συχνότητας του φωτονίου που θα προκύψει. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη η ενεργειακή 

διαφορά, τόσο μεγαλύτερος (και μάλιστα ανάλογα με την τρίτη δύναμη της συχνότητας-ενέργειας) ο 

ρυθμός αποδιέγερσης. Ο ρυθμός αποδιέγερσης είναι ανάλογος του τετραγώνου του μέτρου της 

εσωτερικής πιθανότητας να λάβει χώρα μια μετάπτωση από μια αρχική σε μια τελική κατάσταση. 

Χωρίς να εξηγήσουμε αναλυτικά το όλο ζήτημα, αναφέρουμε ότι προκύπτει μια συνθήκη για τη 

μετάπτωση, η οποία επιβάλλει να είναι δυνατή  μια μετάπτωση μόνο όταν η μεταβολή του κβαντικού 

αριθμού της στροφορμής l να είναι μια μονάδα. Ο συγκεκριμένος κανόνας επιλογής εκφράζεται ως: 

 

 𝛥𝑙 = ±1 [5-20] 

 

Ο κανόνας αυτός γίνεται εύκολα κατανοητός αν σκεφθούμε ότι κατά την μετάπτωση εκπέμπεται ένα 

φωτόνιο που απάγει τη διαφορά ενέργειας μεταξύ αρχικής και τελικής στάθμης. Το φωτόνιο αυτό έχει 

στροφορμή μονάδα, άρα θα πρέπει και η διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής στροφορμής να είναι και 

αυτή μονάδα. Η παραπάνω λογική εκφράζεται και με τον κανόνα επιλογής:  

 

 𝛥𝐿 = ±1, 0 [5-21] 

 

που αναφέρεται στην συνολική στροφορμή L. Ως προς τη διαφορά ±1, η παραπάνω συζήτηση καλύπτει 

την περίπτωση αυτή. Το θέμα είναι πως συμβιβάζεται μετάπτωση μεταξύ καταστάσεων με μηδενική 

διαφορά συνολικής στροφορμής, με εκπομπή φωτονίου που φέρει στροφορμή μονάδα. Η περίπτωση 

αυτή είναι κατανοητή αν θυμηθούμε πως η στροφορμή είναι διανυσματικό μέγεθος, οπότε είναι δυνατή 

μετάπτωση κατά την οποία η στροφορμή δεν μεταβάλλεται μεν κατά μέτρο, αλλά μεταβάλλεται κατά 

διεύθυνση ώστε να δώσει διαφορά μονάδα, που είναι η στροφορμή που απάγει το φωτόνιο. 

Παραδείγματος χάριν, έστω ηλεκτρόνιο στην στοιβάδα 2p. Η συνολική στροφορμή του μπορεί να είναι 

είτε 3/2 και συμβολίζεται 2p3/2 (αν τα ανύσματα στροφορμής εκ περιφοράς και σπιν είναι παράλληλα), 

είτε 1/2 και συμβολίζεται 2p1/2 (αν τα ανύσματα στροφορμής εκ περιφοράς και σπιν είναι 

αντιπαράλληλα). Μετάπτωση στην 1s κατάσταση (η οποία έχει συνολική στροφορμή ½, προερχόμενη 

μόνο από το σπιν του ηλεκτρονίου αφού η s κατάσταση σημαίνει μηδενική στροφορμή εκ περιφοράς) 

από την 2p3/2 σημαίνει ΔL=1. Είναι όμως δυνατή και μετάπτωση από την 2p1/2 στην 1s, οπότε ισχύει 

ΔL=0. 

Όταν η μετάπτωση γίνεται με απορρόφηση ενέργειας αναφερόμαστε στο φαινόμενο της διέγερσης, 

όπου το σύστημα μεταπίπτει από μια κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας σε μια υψηλότερης (Σχήμα 

5-5: αριστερά). Όταν η μετάπτωση γίνεται με εκπομπή ενέργειας (φωτονίου), αναφερόμαστε στο 

φαινόμενο της αποδιέγερσης, όπου το σύστημα μεταπίπτει από μια κατάσταση υψηλότερης ενέργειας 

σε μια χαμηλότερης (Σχήμα 5-5: δεξιά). Όπως είπαμε παραπάνω, η μετάβαση αυτή μπορεί να γίνει 

μεταξύ τροχιακού οποιοδήποτε κύριου κβαντικού αριθμού n, αλλά περιορίζεται από τον κανόνα 

επιλογής της στροφορμής και προφανώς τη διαθεσιμότητα ελεύθερης θέσης σε κάποιο επιλέξιμο 

τροχιακό.  
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n = 4
n = 3

n = 2

n = 1

n = 8

- 13.6 eV

0 eV

- 3.4 eV

- 0.85 eV
- 1.5 eV

βασική ή θεμελιώδης 
κατάσταση

υπεριώδες (σειρά Lyman)

ορατό (σειρά Balmer)

υπέρυθρο (σειρά Paschen)

διέγερση ατόμου υδρογόνου αποδιέγερση ατόμου υδρογόνου

 

Σχήμα 5-5. Διέγερση και αυθόρμητη αποδιέγερση του ατόμου του υδρογόνου. Η ενέργεια που 

δίνεται στο σύστημα για διέγερση σε συγκεκριμένη κατάσταση είναι πρακτικά ίση με την ενέργεια 

αυθόρμητης  αποδιέγερσης. 

 

Όπως κάθε κβαντικό μέγεθος, ο χρόνος αποδιέγερσης ενός ατόμου δεν μπορεί να προβλεφθεί με 

ακρίβεια. Μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για μέσο χρόνο ζωής ή αλλιώς μέση ζωή μιας διεγερμένης 

κατάστασης, δηλαδή το στατιστικό μέσο όρο των χρόνων αποδιέγερσης ενός πληθυσμού ταυτόσημα 

διεγερμένων ατόμων. Προκύπτει ότι ο μέσος (ή αναμενόμενος) χρόνος ζωής T μιας διεγερμένης 

ατομικής κατάστασης είναι της τάξης του 10−8−10−7s (τάξη μεγέθους μs ή ns). Όπως είδαμε, αυτή η 

πεπερασμένη χρονική διάρκεια της διεγερμένης κατάστασης οδηγεί (λόγω απροσδιοριστίας) σε μια 

φυσική απροσδιοριστία για την ενέργεια, με αποτέλεσμα η ενέργεια του φωτονίου αποδιέγερσης να 

μην είναι απόλυτα καθορισμένη, αλλά να βρίσκεται σε ένα εύρος τιμών γύρω από την αναμενόμενη 

θεωρητική τιμή. Η διασπορά στην ενέργεια είναι της τάξης των 10−7eV, που για τις περισσότερες 

πρακτικές περιπτώσεις (όπου η ενέργεια αποδιέγερσης ατόμων είναι της τάξης των δεκάδων eV ή και 

ΚeV) είναι πρακτικά αμελητέα και μικρότερη από το σφάλμα της μέτρησης εξαιτίας της πειραματικής 

διάταξης.   

H ατομική αποδιέγερση αναφέρεται και ως ατομικός φθορισμός. Να σημειώσουμε ότι στον ατομικό 

φθορισμό, η ενέργεια διέγερσης είναι πρακτικά ίση με αυτή της αποδιέγερσης. Αυτό διαφέρει από τον 

φθορισμό μορίων και στερεών υλικών, που θα δούμε σε επόμενα κεφάλαια.  

 

5.4. Εξαναγκασμένη αποδιέγερση και LASER  

Στη γενική περίπτωση φαινομένων ατομικής αποδιέγερσης, διεγερμένο άτομο μεταπίπτει στην 

κατάσταση ηρεμίας, εκπέμποντας φωτόνιο με ενέργεια ίση με τη διαφορά της διεγερμένης ενεργειακής 

στάθμης και της κατάστασης ηρεμίας. Η αποδιέγερση είναι αυθόρμητη (δεν εξαρτάται από κάποιο 

εξωτερικό αίτιο) και συνήθως συμβαίνει σε χρόνο της τάξης μs ή ns μετά την διέγερση (π.χ. 

φθορισμός). Τα φωτόνια που εκπέμπονται από ένα σύνολο ατόμων δεν έχουν καμία συσχέτιση το ένα 

με το άλλο, επομένως τα φωτόνια εκπέμπονται με διαφορετική φάση και κατεύθυνση (Σχήμα 5-6, 

πάνω).  

Με την αυθόρμητη αποδιέγερση παράγεται το φως στις συνηθισμένες λάμπες, όπου θερμική ενέργεια 

χρησιμοποιείται για την διέγερση των ατόμων του αερίου που βρίσκονται στο εσωτερικό της λάμπας, 

και η άμεση αυθόρμητη αποδιέγερσή τους δίνει φωτόνια που διαχέονται προς όλες τις διευθύνσεις και 

έχουν διαφορετική συχνότητα. Η διαφορά στην συχνότητα οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την 

διέγερση με θερμική ενέργεια το κάθε άτομο διεγείρεται σε διαφορετική ενεργειακή κατάσταση. 
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Σχήμα 5-6. Φαινόμενο αυθόρμητης αποδιέγερσης (πάνω) και εξαναγκασμένης αποδιέγερσης με 

‘καταλύτη’ φωτόνιο κατάλληλης ενέργειας που διέρχεται από τη γειτονιά του διεγερμένου ατόμου.  

 

Ωστόσο, στην περίπτωση που ένα ηλεκτρόνιο παγιδευτεί σε κάποια από τις ενδιάμεσες επιτρεπτές 

καταστάσεις  υπάρχει η πιθανότητα να συμβεί το φαινόμενο της εξαναγκασμένης αποδιέγερσης. Σε 

αυτή την περίπτωση ένα φωτόνιο, με ενέργεια ίση με την διαφορά ενέργειας μεταξύ της ενδιάμεσης 

διεγερμένης κατάστασης του ατόμου και της κατάστασης ηρεμίας, περνά από τη γειτονιά του ατόμου. 

Το άτομο εξαναγκάζεται να αποδιεγερθεί, εκπέμποντας φωτόνιο με ενέργεια όση η διαφορά 

διεγερμένης μετασταθούς κατάστασης και κατάστασης ηρεμίας (Σχήμα 5-6, κάτω). Το εκπεμπόμενο 

φωτόνιο έχει ίδια ακριβώς συχνότητα, φάση και διεύθυνση διάδοσης με το αρχικό. Το αποτέλεσμα 

είναι ότι ρίχνοντας ένα αρχικό φωτόνιο στο διεγερμένο άτομο, παίρνουμε 2 φωτόνια με ίδια ακριβώς 

φάση, συχνότητα και διεύθυνση διάδοσης. Το φως που παράγεται με αυτό το φαινόμενο της 

εξαναγκασμένης αποδιέγερσης είναι το φως LASER. 

Σε συγκεκριμένα υλικά και με την κατάλληλη διάταξη υπάρχει η δυνατότητα να διεγερθούν τα άτομα 

στην ίδια ενεργειακή κατάσταση. Μετά, διοχετεύοντας ένα φωτόνιο ενέργειας όση η ενεργειακή 

διαφορά της διεγερμένης κατάστασης, δημιουργείται ένα πανομοιότυπο φωτόνιο από την πρώτη 

εξαναγκασμένη αποδιέγερση ατόμου. Τα δύο φωτόνια μπορούν στη συνέχεια να αποδιεγείρουν άλλα 

2 άτομα, δημιουργώντας έτσι 4 πανομοιότυπα φωτόνια. Συνεχίζοντας το αλυσιδωτό αυτό φαινόμενο 

μέσα στο διεγερμένο μέσο δημιουργείται η δέσμη φωτονίων LASER.  

Το φαινόμενο της εξαναγκασμένης αποδιέγερσης περιέγραψε θεωρητικά ο Einstein  από το 1917. Πολύ 

αργότερα (1950-1960) επιστήμονες ανέπτυξαν την απαιτούμενη τεχνολογία ώστε να εκμεταλευτούν το 

φαινόμενο για την παραγωγή ενός ιδιαίτερου τύπου δέσμης φωτός γνωστό και ως LASER. O όρος 

προέρχεται από τα αρχικά του σχετικού φαινομένου Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, που θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε ως «ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή 

ακτινοβολίας».  

Το φως LASER έχει ορισμένες ιδιότητες που προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι αποτελείται από 

πανομοιότυπα φωτόνια εξαναγκασμένης αποδιέγερσης, αλλά και από τις ιδιαιτερότητες της διάταξης 

παραγωγής. Συγκεκριμένα, οι ιδιότητες του φωτός LASER είναι: 

 μεγάλη ένταση, δηλαδή μεγάλη ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας, ανά μονάδα χρόνου  

(= μεγάλος αριθμός φωτονίων  ανά μονάδα επιφάνειας και ανά μονάδα χρόνου) 

 μονοχρωματική ακτινοβολία, δηλαδή όλα τα φωτόνια της δέσμης αντιστοιχούν σε στενή 

περιοχή συχνοτήτων (πρακτικά έχουν την ίδια συχνότητα) 
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 παράλληλη δέσμη φωτονίων, δηλαδή τα φωτόνια της δέσμης έχουν σχεδόν την ίδια διεύθυνση 

διάδοσης – η τελική δέσμη είναι πρακτικά απόλυτα παράλληλη (τυπική τιμή απόκλισης = 

0.057ο ή 3.5΄) 

 δέσμη φωτονίων με ίδια αρχική φάση, δηλαδή μπορεί να δώσει φαινόμενα συμβολής.  

 

απορροφητικό υλικό στα 
τοιχώματα

καθρέφτης στις βάσεις
του κυλίνδρου

φωτόνια άλλων 
διευθύνσεων 

απορροφούνται στα 
τοιχώματα 

φωτόνια παράλληλα με τον 
άξονα του κυλίνδρου 

ανακλώνται και αναγκάζουν σε 
εξαναγκασμένη αποδιέγερση

και άλλα φωτόνια
 

Σχήμα 5-7. Σχηματική αναπαράσταση της βασικής ιδέας και αντίστοιχης διάταξης παραγωγής 

φωτός LASER.  

 

Μια βασική διάταξη παραγωγής φωτός LASER φαίνεται στο Σχήμα 5-7. Ένας κύλινδρος περιέχει το 

ενεργό υλικό, δηλαδή το υλικό που διεγείρεται. Οι βάσεις του κυλίνδρου αποτελούνται από 

ανακλαστικό υλικό (καθρέφτες) ενώ οι καμπύλες επιφάνειες είναι υλικό που απορροφά απόλυτα το 

φως. Το ενεργό υλικό καθορίζει και το είδος του LASER αλλά και τη συχνότητα του εκπεμπόμενου 

φωτός. Κλασικά χρησιμοποιήθηκε μείγμα ευγενών αερίων He–Ne (που εκπέμπει στο ορατό κόκκινο 

χρώμα). Σήμερα έχουν αναπτυχθεί πολλά διαφορετικά κατάλληλα υλικά, που πειλαμβάνουν ιόντα σε 

στερεούς κρυστάλλους (π.χ. Νεοδύμιο, που εκπέμπει στο υπέρυρθο), ημιαγωγούς (που επιτρέπουν 

πολύ μικρές διαστάσεις) ή και υγρά διαλύματα, όπου η συχνότητα εκπομπής αλλάζει ανάλογα με τη 

σύσταση του διαλύαματος. Το ενεργό υλικό διεγείρεται με ένα μηχανισμό, που μπορεί να είναι 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατάλληλης συχνότητας (να αντιστοιχεί σε επιτρεπτή κατάσταση του 

ενεργού υλικού), ή μπορεί να προέρχεται από μηχανική ενέργεια κρούσης ή και από εξώθερμη χημική 

αντίδραση. Το ενεργό υλικό διεγείρεται και αποδιεγείρεται αυθόρμητα. Τα φωτόνια αποδιέγερσης, αν 

περάσουν από τη γειτονιά άλλου διεγερμένου ατόμου το ωθούν σε εξαναγκασμένη αποδιέγερση. Έτσι 

σχηματίζονται ζεύγη πανομοιότυπων φωτονίων, που καθώς διέρχονται μέσα στο διεγερμένο ενεργό 

υλικό συνεχίζουν να ωθούν σε εξαναγκασμένη αποδιέγερση κι άλλα άτομα πολλαπλασιάζοντας τη 

δέσμη πανομοιότυπων φωτονίων. Τα φωτόνια που κινούνται σε γωνία με τον άξονα του κυλίνδρου, 

συναντούν την καμπύλη επιφάνεια και απορροφούνται. Αντίθετα, τα φωτόνια που κινούνται 

παράλληλα με τον άξονα, ανακλώνται στις βάσεις και συνεχίζουν την παλίνδρομη πορεία τους μέσα 

στο ενεργό υλικό πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό τους με συνεχείς εξαναγκασμένες αποδιεγέρσεις. 

Όταν η δέσμη ενισχυθεί ικανοποιητικά μέσα στον κύλινδρο, μια μικρή οπή σε μια από τις βάσεις 

επιτρέπει τη δημιουργία της εξερχόμενης δέσμης LASER. 

Οι ιδιαίτερες ιδιότητες του φωτός LASER το καθιστούν εξαιρετικό για μια σειρά από εφαρμογές. Για 

παράδειγμα, ας δούμε την ένταση. Μια εργαστηριακή λάμπα Hg με πράσινο φως λ=5461Å (Ε=hν≈2,2 

eV) δίνει ~1012 φωτόνια ανά cm2sec. Ένα μέσης έντασης  δίνει 1026 φωτόνια ανά cm2sec. Ας 

θεωρήσουμε την ενεργός διατομή ατόμου ~10-15 cm2 (δηλαδή την περιοχή γύρω από το άτομο στην 

οποία πρέπει να βρεθεί φωτόνιο για να μπορέσει να αλληλεπιδράσει με το άτομο) και το μέσο χρόνο 

ζωής μιας διεγερμένης κατάστασης ατόμου ~10-7s, και ας θεωρήσουμε υλικό με 1010 άτομα στη 
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διαδρομή της δέσμης για κάθε 10-7s. Στην περίπτωση της λάμπας Hg που εκπέμπει κοινό φως, μόνο 

ένα άτομο (από τα 1010) θα δεχθεί φωτόνιο και θα αλληλεπιδράσει (αν το φωτόνιο είναι κατάλληλης 

ενέργειας). Αντίθετα, στην περίπτωση της δέσμης LASER κάθε άτομο θα δεχθεί 10000 φωτόνια. 

Επομένως, είναι δυνατό ένα άτομο να δεχθεί περισσότερα από ένα φωτόνια την ίδια στιγμή και να 

οδηγηθεί σε διέγερση ή και ιονισμό χρησιμοποιώντας αθροιστικά την ενέργεια όλων των φωτονίων. 

Το φαινόμενο της πολυφωτονικής διέγερσης ή/και ιονισμού με σχετικά μικρή συχνότητα φωτονίων 

(που στη γενική περίπτωση δεν είναι ικανή για να διεγείρει συγκεκριμένες καταστάσεις ατόμου) 

φαίνεται σχηματικά στο Σχήμα 5-8.  

 

φωτόνιο μικρής ενέργειας 
δε είναι ικανό να διεγείρει 

στην 1η διεγερμένη 
κατάσταση που αντιστοιχεί 
σε μεγαλύτερη ενεργειακή 

διαφορά 

πολλά φωτόνα μικρής 
ενέργειας που 
αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα 
με το άτομο είναι δυνατό να 
δώσουν αθροιστικά την 
ενέργεια που χρειάζεται για 
τη διέγερση ή και τον 
ιονισμό

 

Σχήμα 5-8. Σχηματικό διάγραμμα του φαινομένου πολυφωτονικής διέγερσης ή/και ιονισμού που 

μπορεί να επιτευχθεί με φως LASER εξαιτίας της μεγάλης έντασης.  
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6. Το Μόριο  

 

Χρήστος Ελευθεριάδης, Ελένη Καλδούδη 

 

 

Διαφορετικά άτομα είναι δυνατό να συνδυαστούν και να σχηματίσουν σταθερές δομές, τα μόρια. Οι 

χημικές και φυσικές ιδιότητες των μορίων οφείλονται στα επιμέρους άτομα, τη διάταξή τους, το βαθμό 

με τον οποίο αλληλεπιδρούν, και την ηλεκτρονική δομή κάθε ατόμου. Γενικά, το μόριο έχει παρόμοια 

κβαντική συμπεριφορά με το άτομο. Παρουσιάζει επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις για το σύνολο 

των ηλεκτρονίων σε αναλογία με αυτές του ατόμου. Επιπλέον, έχει κβαντισμένες ενεργειακές 

καταστάσεις που οφείλονται σε ενέργεια εξαιτίας περιστροφής, δόνησης, ταλάντωσης, των ατόμων 

γύρω από το κέντρο βάρους του μορίου.  

Με μια πρώτη ματιά, θα είχαμε πρόβλημα να κατανοήσουμε τη μοριακή δομή. Το άτομο συγκρατείται 

ως μια σταθερή δομή εξαιτίας της ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ των ετερώνυμων φορτίων του θετικά 

φορτισμένου πυρήνα και των αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρονίων. Με δεδομένο ότι τα άτομα είναι 

ουδέτερα, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα πώς αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν σταθερές δομές. Η 

πρώτη προσέγγιση για μια απάντηση επιστρατεύει την ασύμμετρη κατανομή του ηλεκτρονιακού 

νέφους στα άτομα, που επιτρέπει έτσι ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση.  

Η ολική δυναμική ενέργεια (ΕΔ) του μοριακού συστήματος μπορεί να προσεγγιστεί με την έκφραση: 

 

 𝐸𝛥 = −
𝛼

휅
+
𝑏

𝑅𝜆
 [6-1] 

 

όπου R είναι η απόσταση μεταξύ των πυρήνων των ατόμων που το αποτελούν, α και β σταθερές που 

σχετίζονται με τις ελκτικές και απωστικές ηλεκτροστατικές δυνάμεις αντίστοιχα, και κ και λ μικροί 

ακέραιοι  

Γενικά, τα άτομα μπορούν να συγκροτήσουν μόρια με διαφορετικούς τρόπους, που τους ονομάζουμε 

χημικούς δεσμούς. Τα βασικά απλοποιημένα μοντέλα χημικών δεσμών είναι ο ιοντικός (ετεροπολικός 

δεσμός) και ο ομοιοπολικός. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού και άλλων ασθενέστερων 

δεσμών, όπως ο ιδιαίτερος δεσμός του υδρογόνου (με μεγάλη σημασία για βιολογικά μόρια) και 

δεσμούς που οφείλονται σε ασύμμετρη κατανομή φορτίων μεταξύ ατόμων και μορίων (βλ. επόμενο 

Κεφάλαιο).  

 

6.1. Ετεροπολικός δεσμός 

Η πιο απλή ίσως περίπτωση δεσμού μεταξύ ατόμων είναι ο ετεροπολικός δεσμός. Στην περίπτωση αυτή 

τα άτομα βρίσκονται σε ιοντική κατάσταση, έχουν δηλαδή μετατραπεί σε ιόντα είτε προσλαμβάνοντας 

ηλεκτρόνιο, είτε εκδιώκοντας. Ως ένα απλό παράδειγμα που θα βοηθήσει στην κατανόηση της όλης 

φυσικής του ετεροπολικού δεσμού θα χρησιμοποιήσουμε το μόριο του χλωριούχου νατρίου (ΝαCl), 

που αποτελείται από ένα άτομο χλωρίου και ένα νατρίου. 

Το νάτριο και το χλώριο, ως ουδέτερα άτομα, προφανώς και δεν θα αλληλεπιδρούν, τουλάχιστον σε 

μια βασική προσέγγιση. Ωστόσο, το νάτριο με ηλεκτρονιακή διαμόρφωση 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠1, είναι 

σχετικά εύκολο να χάσει το μοναδικό εξωτερικό του ηλεκτρόνιο, αφού η ενέργεια ιονισμού είναι μόλις 

5.1eV. Η ενέργεια αυτή είναι τόσο μικρή, επειδή το ελκτικό δυναμικό δεν καθορίζεται μόνο από τα 11 

πρωτόνια του πυρήνα, που έλκουν το ηλεκτρόνιο, αλλά και από την παρουσία των άλλων 10 

ηλεκτρονίων τα οποία παρεμβάλλονται και προασπίζουν το θετικό φορτίο του πυρήνα (δηλαδή, 
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απωθούν το μοναδικό εξωτερικό ηλεκτρόνιο). Έτσι το εξωτερικό ηλεκτρόνιο έλκεται από το ισοδύναμο 

3 περίπου θετικών φορτίων, αντί για τα πραγματικά 11 θετικά φορτία του πυρήνα. 

Το χλώριο αντίθετα, με ηλεκτρονιακή διαμόρφωση 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝5, έχει 7 ηλεκτρόνια στην 

εξώτατη στοιβάδα n=2 και του λείπει ένα για να τη συμπληρώσει και να αποκτήσει σφαιρική 

συμμετρία, που είναι ενεργειακά χαμηλότερη κατάσταση. Έτσι, κατά την πρόσληψη ηλεκτρονίου από 

το χλώριο, εκλύεται ενέργεια 3.8eV. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική διεργασία, απόσπασης ηλεκτρονίου 

από το νάτριο και πρόσληψής του από το χλώριο θα σημαίνει ενεργειακή απώλεια 5.1+3.8=1.3eV.  

Το όλο ενεργειακό ισοζύγιο όμως δεν καλύπτεται από τα παραπάνω μόνο, δεδομένου ότι μετά την 

μετατόπιση του ηλεκτρονίου, το νάτριο και το χλώριο είναι ιόντα, αντίθετα φορτισμένα. Ως ετερώνυμα 

φορτία έλκονται και πλησιάζουν μεταξύ τους, μέχρι μια απόσταση στην οποία ισορροπούν. Η 

απόσταση αυτή είναι περί τα 0.24nm. Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει μια τέτοια απόσταση ισορροπίας 

και τα ιόντα δεν πλησιάζουν ακόμη περισσότερο μεταξύ τους, αφού θα κερδηθεί ακόμη περισσότερη 

ενέργεια; Όσο προσεγγίζουν τα δύο ιόντα, τα πρώτα που έρχονται σε επαφή είναι τα ηλεκτρονικά νέφη, 

τα οποία βεβαίως απωθούνται μεταξύ τους, οπότε εμποδίζεται η περαιτέρω προσέγγιση. Ο βασικός 

όμως λόγος είναι ότι κατά την προσέγγιση των ηλεκτρονικών νεφών, το σύστημα γίνεται ενιαίο, οπότε 

οι ηλεκτρονικές καταστάσεις γίνονται κοινές. Κατά την απαγορευτική αρχή του Pauli, τα ηλεκτρόνια 

θα πρέπει να μετακινηθούν σε υψηλότερες ενεργειακά καταστάσεις όσο μεγαλώνει η αλληλεπικάλυψη 

των ηλεκτρονικών νεφών (αλληλεπίδραση ανταλλαγής), οπότε η περαιτέρω προσέγγιση καθίσταται 

ενεργειακά ασύμφορη. Αυτός είναι o λόγος που υπάρχει μια συγκεκριμένη απόσταση στην οποία 

ισορροπούν τα ιόντα. 

Στην απόσταση αυτή, η δυναμική ενέργεια μεταξύ των δύο ιόντων του νατρίου και του χλωρίου είναι 

4.9eV. Άρα, συνολικά, η μοριακή κατάσταση του δεσμού μεταξύ των δύο ιόντων είναι ενεργειακά 

4.91.3=3.6eV πιο χαμηλά από την κατάσταση στην οποία το νάτριο και χλώριο είναι απλώς ουδέτερα 

άτομα, που βεβαίως δεν αλληλεπιδρούν. Σαν πιο ευσταθής ενεργειακά, η μοριακή κατάσταση είναι η 

προτιμητέα στη φύση. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί το εξής: Στην απόσταση των 0.24nm, η δυναμική ενέργεια των 

δύο ιόντων, από το νόμο του Coulomb, προκύπτει ίση με 6eV περίπου (και όχι 4.9eV όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω). Αυτή η μείωση της δυναμικής ενέργειας λόγω της έλξης των δύο ιόντων 

(αλγεβρικά), σε κάθε απόσταση αντιμετωπίζει την αύξηση της απωστικής συνεισφοράς από τις 

αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής, με αποτέλεσμα η χαμηλότερη ενεργειακά κατάσταση να είναι 4.9eV στα 

0.24nm.   

 

6.2. Ομοιοπολικός δεσμός 

Ο ομοιοπολικός δεσμός (Σχήμα 6-1) έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα από τον ετεροπολικό. Η ένωση 

των δύο ατόμων συνίσταται στην έλξη που ασκούν και τα δύο σε ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων.  

Ένα καλό παράδειγμα είναι το μόριο υδρογόνου (Η2). Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το ένα υδρογόνο 

χάνει ένα ηλεκτρόνιο και καθίσταται θετικό ιόν, ενώ το άλλο προσλαμβάνει το ηλεκτρόνιο και 

καθίσταται αρνητικό ιόν. Αν επιχειρήσει κανείς να υπολογίσει το όλο ενεργειακό ισοζύγιο, ακριβώς 

όπως έγινε με το μόριο του χλωριούχου νατρίου, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κάποια διατομική 

απόσταση στην οποία η ολική ενέργεια να είναι αρνητική. Άρα δεν είναι δυνατόν να υπάρξει για 

διατομικό υδρογόνο δεσμός ετεροπολικού χαρακτήρα. 

Το πιο απλό σύστημα για να μελετηθεί και κατανοηθεί ο δεσμός μεταξύ δύο ατόμων υδρογόνου, είναι 

το ιονισμένο μόριο υδρογόνου, δύο πρωτόνια δηλαδή που ενώνονται μέσω της έλξης που ασκούν και 

τα δύο σε ένα κοινό ηλεκτρόνιο. Τα δύο πρωτόνια προφανώς απωθούνται μεταξύ τους, αλλά 

παράλληλα ασκούν έλξη στο κοινό ηλεκτρόνιο. Και επειδή το ηλεκτρόνιο είναι 1836 φορές βαρύτερο 

του πρωτονίου, μπορούμε λογικά να θεωρήσουμε τα πρωτόνια ως σχεδόν ακίνητα σε κάποια απόσταση 

R μεταξύ τους, ενώ το ηλεκτρόνιο θα κινείται υπό την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού τους πεδίου. 

Οι ενεργειακές καταστάσεις του ηλεκτρονίου προκαλούνται από το σύστημα των δύο πυρήνων. Η πιο 

χαμηλή ενεργειακή κατάσταση θα είναι προφανώς η βασική και για να είναι το σύστημα δέσμιο, να 

υφίσταται δηλαδή δεσμός, θα πρέπει η ενέργεια αυτή να είναι αρνητική. 
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Σχήμα 6-1. Σχηματική αναπαράσταση του ομοιοπολικού δεσμού του μορίου του υδρογόνου 

(αριστερά), και οι δύο ομοιοπολικοί δεσμοί στο μόριο του νερού (δεξιά), όπου για κάθε δεσμό, το 

ένα ηλεκτρόνιο του υδρογόνου και ένα ηλεκτρόνιο του οξυγόνου σχηματίζουν ζεύγος που το 

μοιράζονται από κοινού τα δύο ηλεκτρονιακά νέφη.  

 

Με ενεργειακούς όρους, αν θεωρήσουμε ένα άτομο υδρογόνου (με τη γνωστή ενέργεια συνδέσεως των 

13.6eV) και ένα ξεχωριστό πρωτόνιο, για να έχουμε δέσμια κατάσταση ιονισμένου μορίου 

υδρογόνου, θα πρέπει η ενέργεια του συστήματος να βαίνει όλο και χαμηλότερα αν το πρωτόνιο 

προσεγγίζει το άτομο υδρογόνου. Αυτό συμβαίνει και είναι κατανοητό, διότι όσο πλησιάζει το 

πρωτόνιο θα έχουμε δύο συνεισφορές στην ενέργεια: την ελκτική με το ηλεκτρόνιο και την απωστική 

με το δεύτερο πρωτόνιο. Όμως το ηλεκτρόνιο, όπως εξηγήσαμε με τη θεώρηση της άρτιας 

κυματοσυνάρτησης, κινείται κυρίως στο χώρο μεταξύ των δύο πρωτονίων. Άρα το προσεγγίζον 

πρωτόνιο προσθέτει ενέργεια συνδέσης στο σύστημα, ελκτική δηλαδή συνεισφορά, από την 

αλληλεπίδραση με το ηλεκτρόνιο, ενώ προσθέτει απωστική συνεισφορά από την αλληλεπίδραση με το 

δεύτερο πρωτόνιο. Αρχικά, η ελκτική συνεισφορά είναι μεγαλύτερη για τον απλό λόγο ότι το 

ηλεκτρόνιο είναι πάντα πλησιέστερο από το δεύτερο πρωτόνιο. Όμως η ελκτική συνεισφορά έχει ένα 

όριο, την μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου η οποία προκύπτει όταν τα δύο 

πρωτόνια γίνουν ως ένας πυρήνας ηλίου, οπότε αυτή είναι 𝑍2(−13.6𝑒𝑉) = −54.4𝑒𝑉. Ήδη όμως από 

πολύ πιο πριν φτάσουν τόσο κοντά τα δύο πρωτόνια, η άπωση Coulomb μεταξύ τους έχει γίνει 

μεγαλύτερη από το κέρδος από την αλληλεπίδραση με το πρωτόνιο. Συνέπεια της συμπεριφοράς αυτής 

είναι ότι εμφανίζεται ένα ελάχιστο στην ενέργεια σύνδεσης για συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ των 

δύο πρωτονίων, τα 1.1Å (=1.1x1010 μέτρα). Το ελάχιστο αυτό είναι 16.3 eV, μόλις 2.7 Å χαμηλότερα 

δηλαδή από την ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου. Άρα η κατάσταση του 

ιονισμένου μοριακού υδρογόνου είναι ενεργειακά ευσταθέστερη από την κατάσταση ενός ατόμου 

υδρογόνου και ενός πρωτονίου που δεν αλληλεπιδρούν.  

Το επόμενο βήμα είναι η προσθήκη ενός ακόμη ηλεκτρονίου, που θα διαμορφώσει το απλά ιονισμένο 

μόριο υδρογόνου σε ουδέτερο μόριο υδρογόνου. Η επιπλέον ελκτική συνεισφορά του δεύτερου 

ηλεκτρονίου με τα δυο πρωτόνια, αντισταθμίζει και ξεπερνά την άπωση μεταξύ των δύο ηλεκτρονίων. 

Η απόσταση των δύο πρωτονίων μειώνεται από τα 1.1 Å στα 0.74 Å και η ενέργεια σύνδεσης από τα 

2.7eV αυξάνει στα 4.7eV, δηλαδή το ουδέτερο μοριακό υδρογόνο είναι ακόμη ευσταθέστερη 

κατάσταση. Βεβαίως αυτή η ευσταθέστερη κατάσταση αφορά την περίπτωση που τα δύο ηλεκτρόνια 

έχουν αντιπαράλληλα σπιν, κατάσταση που είναι συμβατή με την απαγορευτική αρχή του Pauli. Αν 

θεωρούσαμε τη δυναμική ενέργεια ως συνάρτηση της διατομικής απόστασης των δύο ατόμων 

υδρογόνου που προσεγγίζουν, θα διαπιστώναμε ότι αυτή βαίνει αρχικά μειούμενη και μετά αυξανόμενη 

μόνο για την περίπτωση που τα ηλεκτρόνια έχουν αντιπαράλληλα σπιν. Διαμορφώνεται έτσι μια 

απόσταση για την οποία η δυναμική ενέργεια έχει ελάχιστο και αυτή είναι η κατάσταση ισορροπίας. 

Για παράλληλα σπιν, δεν προκύπτει κατάσταση ισορροπίας, η δυναμική ενέργεια αυξάνεται μονότονα 

όσο πέφτει η διατομική απόσταση και παίρνει μόνο θετικές τιμές. 
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Στην κατάσταση ισορροπίας, προφανώς τα ηλεκτρόνια δαπανούν πολύ χρόνο στην περιοχή μεταξύ των 

δύο πρωτονίων. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ανήκουν σε συγκεκριμένο από τα δύο άτομα. Το ζεύγος 

των ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο ατόμων είναι αυτό που καθορίζει τον δεσμό, τον οποίο ονομάζουμε 

ομοιοπολικό δεσμό.  

Κάθε ομοιοπολικός δεσμός αποτελείται από δύο ηλεκτρόνια με αντιπαράλληλα σπιν και όχι 

περισσότερα. Δεν αποκλείεται όμως ένα άτομο να εμπλακεί σε περισσότερους από έναν ομοιοπολικούς 

δεσμούς, εφόσον έχει περισσότερα από ένα ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Για παράδειγμα, το άτομο του 

αζώτου έχει τρία ηλεκτρόνια στην εξώτατη στοιβάδα, ασύζευκτα. Και βέβαια στο μόριο της αμμωνίας, 

συνδέεται με τρία υδρογόνα με αντίστοιχα τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς.  

Είναι προφανές ότι άτομο με δύο συζευγμένα ηλεκτρόνια σε μια στάθμη στην εξώτατη στοιβάδα, δεν 

μπορεί να κάνει ομοιοπολικό δεσμό. Τα συζευγμένα ηλεκτρόνια έχουν όλους τους κβαντικούς 

αριθμούς ίδιους, εκτός του σπιν. Δεν είναι δυνατόν άλλο άτομο να προσεγγίσει και ένα ηλεκτρόνιό του 

να κάνει δεσμό με κάποιο από τα δύο συζευγμένα ηλεκτρόνια, για τον απλό λόγο ότι το ένα εξ αυτών 

θα έχει σίγουρα παράλληλο σπιν με το σπιν του νέου ηλεκτρονίου. Άρα η απαγορευτική αρχή του Pauli 

δεν θα επιτρέπει την ύπαρξη δύο ηλεκτρονίων που θα έχουν και τους τέσσερις κβαντικούς αριθμούς 

ολόιδιους, μέσα στο ίδιο σύστημα. Τέλος, δεδομένης της συμμετρίας του ομοιοπολικού δεσμού, δεν 

είναι δυνατή η εμφάνιση ηλεκτρικής διπολικής ροπής.  

   

6.3. Δεσμός υδρογόνου και το μόριο του νερού 

Ο δεσμός υδρογόνου δημιουργείται με διαμεσολάβηση πολωμένου ατόμου υδρογόνου. Είναι ένας 

αρκετά ασθενής δεσμός, με ενέργεια σύνδεσης περίπου 0.1 eV. Είναι ο κύριος μηχανισμός σύνδεσης 

γιγαντιαίων βιολογικών μορίων και πολυμερών – για παράδειγμα, δεσμοί υδρογόνου συγκρατούν τις 

στροφές της έλικας του μορίου του DNA. 

Το υδρογόνο έχει ένα ηλεκτρόνιο, κι επομένως μπορεί να σχηματίσει ομοιοπολικό δεσμό με μόνο ένα 

άλλο άτομο. Όταν το άλλο άτομο είναι ιδιαίτερα ηλεκτραρνητικό, το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων 

μετατοπίζεται περισσότερο προς το άλλο άτομο, αφήνοντας το άτομο του υδρογόνου πρακτικά ως 

θετικό ιόν. Το κατιόν υδρογόνου μπορεί να δημιουργήσει ασθενείς ηλεκτροστατικούς δεσμούς με 

ανιόντα.  

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα δεσμού υδρογόνου αφορά στο μόριο του νερού (Η2Ο). Στο μόριο του 

νερού, το οξυγόνο με ηλεκτρονιακή διαμόρφωση 1𝑠22𝑠22𝑝4 προβάλει 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική 

στοιβάδα η οποία «θέλει» άλλα δύο ηλεκτρόνια για να συμπληρωθεί πλήρως. Το «θέλει» προκύπτει 

λόγω του ότι οι συμπληρωμένες στοιβάδες έχουν σφαιρική συμμετρία και είναι ευσταθέστερες δομές, 

ωθώντας τη συνολική ενέργεια σε χαμηλότερη τιμή, άρα πιο ευσταθή κατάσταση. Το υδρογόνο έχει 

ένα μόνο ηλεκτρόνιο και θα ήθελε ένα ακόμη για να συμπληρώσει την πρώτη και μόνη στοιβάδα του. 

Επομένως, ένα άτομο οξυγόνου μπορεί εύκολα να σχηματίσει δύο ομοιοπολικούς δεσμούς με δύο 

διαφορετικά άτομο υδρογόνου. Η ενέργεια της κατάστασης αυτής (δηλαδή το μόριο του νερού) είναι 

χαμηλότερη από την ενέργεια ενός συστήματος τριών ανεξαρτήτων ατόμων, ενός οξυγόνου και δύο 

υδρογόνων, οπότε προφανώς η φύση προτιμά την δέσμια κατάσταση του μορίου του νερού, ως 

ευσταθέστερη (Σχήμα 6-2).  

Οι ομοιοπολικοί όμως δεσμοί μεταξύ οξυγόνου και ατόμων υδρογόνου έχουν πολικό χαρακτήρα (αυτό 

σημαίνει ότι το κέντρο των θετικών φορτίων δεν συμπίπτει με το κέντρο των αρνητικών φορτίων), 

αφού το οξυγόνο έχοντας περισσότερα θετικά φορτία στον πυρήνα, έλκει ισχυρότερα τα κοινά ζεύγη 

ηλεκτρονίων. Έτσι, στο μόριο του νερού τα κέντρα των φορτίων δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο, 

δεδομένου ότι το κέντρο των αρνητικών φορτίων είναι μετατοπισμένο προς το άτομο του οξυγόνου 

ενώ τα κέντρα των θετικών φορτίων (λογικά υπάρχουν δύο τέτοια κέντρα, όσα και τα άτομα 

υδρογόνου) είναι μετατοπισμένα προς τα υδρογόνα. Έτσι τα υδρογόνα εμφανίζονται ως γυμνά 

πρωτόνια που συνδέονται με το οξυγόνο μέσω της κοινής τους έλξης προς το κοινό ζεύγος 

ηλεκτρονίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μόριο του νερού δεν είναι ένα απλό δίπολο, όπως π.χ. είναι 

το υδροχλώριο όπου υπάρχει ένα κέντρο αρνητικών φορτίων (χλώριο) και ένα κέντρο θετικών φορτίων 

(υδρογόνο). 



Η Φυσική της Ζωής  Κεφ. 6: Το Mόριο 

 

 

107 

Η

Ο

Η

dοξυγόνο

dυδρογόνο

2dQ

+1dQ+1dQ

104.5ο

 

Σχήμα 6-2. Το μόριο του νερού εμφανίζεται ηλεκτρικά πολωμένο με ασύμμετρη κατανομή 

ηλεκτρικού φορτίου εξαιτίας της έλξης των ηλεκτρονίων των υδρογόνων πιο κοντά στον πυρήνα 

του οξυγόνου.  

 

Στο νερό τα κέντρα των θετικών φορτίων είναι τα δύο υδρογόνα και μάλιστα δεν βρίσκονται επί μιας 

ευθείας με το κέντρο αρνητικών φορτίων. Ο λόγος είναι απλός, τα 8 ηλεκτρόνια της εξωτερικής 

στοιβάδας του οξυγόνου διαμορφώνονται κατά την αρχή του Pauli σε τέσσερα ζεύγη ηλεκτρονίων με 

αντιπαράλληλα σπιν. Όπως είναι εύλογο, τα ζεύγη αυτά, βρίσκονται στην πιο ευσταθή κατάσταση όταν 

έχουν την ελάχιστη μεταξύ τους απωστική αλληλεπίδραση, οπότε κατανέμονται στις μέγιστες δυνατές 

αποστάσεις μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει μια τετραεδρική δομή, περί τον πυρήνα του οξυγόνου. Στη 

δομή αυτή, οι γωνίες με κέντρο το οξυγόνο και κορυφές τα ζεύγη ηλεκτρονίων είναι 109.50 περίπου. 

Στο μόριο του νερού όμως, η γωνία που σχηματίζουν τα δύο υδρογόνα με κορυφή το οξυγόνο είναι 

λίγο μικρότερη, 104,50. Και αυτό το σημείο είναι εύκολα εξηγήσιμο, αν σκεφθούμε ότι τα 4 ζεύγη 

ηλεκτρονίων στο οξυγόνο δεν είναι όλα ισοδύναμα μεταξύ τους. Δύο ζεύγη ανήκουν αποκλειστικά στο 

οξυγόνο, ενώ τα άλλα δύο τα μοιράζεται με τα δύο υδρογόνα. Προφανώς τα δεύτερα ζεύγη, των οποίων 

η θέση καθορίζεται και από τα υδρογόνα, είναι πιο απομακρυσμένα από τον πυρήνα του οξυγόνου σε 

σχέση με τα πρώτα, οπότε αυτό σε συνδυασμό με την επιζητούμενη ελαχιστοποίηση της ενδοατομικής 

άπωσης Coulomb, οδηγεί τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων σε μια γεωμετρία με γωνία λίγο μικρότερη από 

την ιδανική τετραεδρική των 109.50, δηλαδή στις 104.50. 

Ως συνέπεια του πολικού χαρακτήρα που εμφανίζει το μόριο του νερού, δύο γειτονικά μόρια νερού θα 

πάρουν τέτοιες θέσεις ώστε ένα υδρογόνο του ενός να γειτνιάζει με το οξυγόνο του άλλου, καθώς παρ’ 

ότι ουδέτερα, τα δύο μόρια «βλέπουν» το καθένα την εσωτερική κατανομή φορτίου του άλλου (). Αυτό 

βέβαια συμβαίνει όταν και μόνον όταν η απόσταση μεταξύ των μορίων είναι πολύ μικρή. Σε λίγο 

μεγαλύτερες αποστάσεις τα δύο μόρια αλληλοαντιμετωπίζονται ως ουδέτερες οντότητες (αυτό είναι 

άλλωστε) και δεν ασκείται πλέον καμία δύναμη μεταξύ τους. Κάτι πολύ λογικό άλλωστε, αφού τα 

αλληλεπιδρώντα υποθέματα είναι συνολικά ουδέτερα, οπότε σε αποστάσεις που είναι σημαντικές ως 

προς τις εσωτερικές αποστάσεις μεταξύ των κέντρων θετικών και αρνητικών φορτίων, οι ελκτικές και 

απωστικές συνεισφορές αλληλοεξουδετερώνονται. 

Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η ενδομοριακή (intermolecular) απόσταση του ατόμου οξυγόνου 

με το άτομο του υδρογόνου είναι 99 pm (=99x1012m), ενώ η διαμοριακή απόσταση μεταξύ οξυγόνου 

του ενός μορίου και υδρογόνου του γειτονικού μορίου είναι 117 pm, λογικά μεγαλύτερη αφού 

πρόκειται για υδρογόνο γειτονικού μορίου που έλκεται κυρίως από το οξυγόνο του δικού του μορίου. 

Η αυξημένη απόσταση σημαίνει βέβαια και ότι ο δεσμός υδρογόνου είναι πολύ ασθενέστερος σε σχέση 

με τον ενδομοριακό ομοιοπολικό δεσμό.  
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Σχήμα 6-3. Δεσμοί υδρογόνου μεταξύ γειτονικών μορίων νερού. Ο δεσμός αυτός μεταξύ ουδετέρων 

μορίων λέγεται δεσμός υδρογόνου και είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι στη θερμοκρασία 

δωματίου το νερό είναι υγρό και όχι αέριο.  

 

Ο δεσμός αυτός μεταξύ ουδετέρων μορίων λέγεται δεσμός υδρογόνου και είναι υπεύθυνος για το 

γεγονός ότι στη θερμοκρασία δωματίου το νερό είναι υγρό και όχι αέριο. Συγκριτικά με άλλα παρόμοια 

μόρια που δε σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου, το νερό έχει ιδιαίτερα ψηλό σημείο βρασμού.  

Η πιο σταθερή ενεργειακά κατάσταση είναι όταν ένα μόριο νερού δημιουργεί 4 δεσμούς υδρογόνου με 

άλλα 4 γειτονικά μόρια νερού. Ωστόσο, σε θερμοκρασία πάνω των 0οC, οι δεσμοί υδρογόνου (που δεν 

είναι ισχυροί) συχνά σπάζουν, και η ιδανική για το νερό συμμετρία δεν επιτυγχάνεται, με κάθε μόριο 

νερού να έχει λιγότερους δεσμούς υδρογόνου. Αυτό επιτρέπει στα μόρια νερού πιο ελεύθερη κίνηση, 

και αντιστοιχεί στην υγρή κατάσταση. Για χαμηλότερες θερμοκρασίες, η θερμική ενέργεια δεν αρκεί 

για να υπερνικήσει τους δεσμούς υδρογόνου. Τα μόρια νερού διατάσσονται ώστε να σχηματίσει το 

καθένα τη σταθερότερη κατάσταση με 4 δεσμούς υδρογόνου. Το νερό περνά στη στερεή φάση (πάγος). 

Οι 4 δεσμοί υδρογόνου με το συγκεκριμένο μήκος αναγκάζουν τα μόρια να τοποθετηθούν έτσι ώστε οι 

αποστάσεις τους να είναι μεγαλύτερες από αυτές στην υγρή κατάσταση. Επομένως, η πυκνότητα του 

πάγου ελαττώνεται σε σχέση με του υγρού νερού (και ο πάγος επιπλέει!).  

 

6.4. Ενεργειακές ζώνες στα μοριακά συστήματα  

Η διαμόρφωση των επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων στο μοριακό σύστημα είναι εν γένει 

περίπλοκη, για έναν απλό όμως λόγο: τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται πλέον υπό την επίδραση κάποιου 

κεντρικού δυναμικού, αλλά ενός περίπλοκου δυναμικού, διαμορφώνοντας τις ηλεκτρονικές 

καταστάσεις επίσης περίπλοκα. Επιπλέον, τα διαφορετικά άτομα μέσα στο μόριο έχουν τη δυνατότητα 

να δονούνται και να περιστρέφονται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότερες δυνατές 

επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις, με μικρότερη όμως ενεργειακή απόσταση μεταξύ τους (Σχήμα 

6-4).  

Από τα όλα δεδομένα μοριακών φασμάτων συνάγεται πως υπάρχουν τρεις κατηγορίες επιτρεπτών 

ενεργειακών καταστάσεων: οι ηλεκτρονικές (κατά το πρότυπο των καταστάσεων στο άτομο), οι 

καταστάσεις δόνησης και τέλος της περιστροφής, κατά σειρά μειούμενης ενέργειας. Οι ηλεκτρονικές 

στάθμες στα μόρια αναλύονται σε στάθμες δόνησης (ή ταλάντωσης) και με τη σειρά τους οι στάθμες 

ταλάντωσης αναλύονται σε στάθμες περιστροφής. 
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Οι στάθμες ταλάντωσης διαχωρίζονται ενεργειακά με ενέργειες της τάξης των 102 eV. Και βέβαια 

κάθε τέτοια στάθμη αναλύεται σε πολλές στάθμες περιστροφής. Οι στάθμες περιστροφής 

διαχωρίζονται ενεργειακά με ενέργειες της τάξης των 10-4eV, πολύ χαμηλές δηλαδή. Στη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος η μέση κινητική ενέργεια των μορίων (που δίνεται από το γινόμενο kT, όπου k η 

σταθερά Boltzmann και Τ η θερμοκρασία) είναι σαφώς μεγαλύτερη από τις ενεργειακές διαφορές των 

καταστάσεων περιστροφής και οι συγκρούσεις μεταξύ των μορίων ανεβάζουν πολλά μόρια σε 

διεγερμένη κατάσταση περιστροφής. 

Τις παραπάνω ενεργειακές διαφορές διαπιστώνουμε με αλληλεπίδραση των μοριακών συστημάτων με 

φωτόνια (φασματοσκοπία) και τις εκμεταλλευόμαστε για πληροφορίες για τη δομή και τις φυσικές 

ιδιότητες των μορίων. Μια περισσότερο διεξοδική ανάλυση δίνεται στο Κεφάλαιο 11.  
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Σχήμα 6-4. Οι επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις στο μόριο. Οι αρχικές ενεργειακές καταστάσεις 

των επιμέρους ατόμων περιπλέκονται εξαιτίας του συστήματος των πυρήνων που δημιουργεί ένα 

πολύπλοκο ηλεκτρικό δυναμικό. Οι ηλεκτρονιακές καταστάσεις έχουν ενεργειακή απόσταση της 

τάξης των eV. Επιπλέον για κάθε επιτρεπτή ηλεκτρονιακή κατάσταση, εμφανίζονται επιμέρους 

καταστάσεις δόνησης, με μεταξύ τους απόσταση της τάξης των 102eV. Για κάθε δονητική 

κατάσταση, εμφανίζονται επιπλέον καταστάσεις ταλάντωσης, με μεταξύ τους ενεργειακή απόσταση 

της τάξης των 104eV.  
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7. Η Μακροσκοπική Ύλη  

 

Ελένη Καλδούδη 

 

 

7.1. Η Μακροσκοπική ύλη 

7.1.1. Διαμοριακές δυνάμεις 

Η μακροσκοπική ύλη αποτελείται στη γενική περίπτωση από μόρια ίδιας χημικής ένωσης ή και 

διαφορετικών χημικών ενώσεων. Τα μόρια αυτά συνδέονται μεταξύ τους λόγω ηλεκτροστατικών 

δυνάμεων που προκύπτουν από την ασύμμετρη κατανομή των φορτίων στο χώρο του ατόμου. Οι 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις μεταξύ μορίων είναι σχετικά πολύ ασθενείς, και οδηγούν σε ενέργειες 

σύνδεσης πολύ μικρές, της τάξης ~10−2eV, και μπορεί να έχουν διαφορετική προέλευση,  για 

παράδειγμα: 

 δυνάμεις διπόλου-διπόλου: όταν τα ουδέτερα μόρια παρουσιάζουν περιοχές θετικά 

φορτισμένες και περιοχές αρνητικά φορτισμένες (όπως στο μόριο νερού), και εμφανίζονται 

ως ηλεκτρικά δίπολα, 

 δυνάμεις διπόλου εξ επαγωγής: όταν ουδέτερα μόρια χωρίς κατανομή φορτίου εμφανίζουν 

κατανομή φορτίου επειδή προσεγγίζονται από άλλα μόρια-δίπολα,  

 δυνάμεις διασποράς: όταν ουδέτερα μόρια, χωρίς μόνιμη κατανομή φορτίου, παρουσιάζουν 

στιγμιαία κατανομή φορτίου (διακύμανση εξαιτίας κίνησης ηλεκτρονίων).  

 

απόσταση μεταξύ μορίων
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Σχήμα 7-1. Διάγραμμα ενέργειας δεσμού μεταξύ μορίων ως συνάρτηση της μεταξύ τους 

απόστασης. Οι θετικές τιμές ενέργειας, για πολύ μικρές διαμοριακές αποστάσεις, αντιστοιχούν σε 

απωστικές δυνάμεις. Αντίθετα, σε μεγαλύτερες αποστάσεις οι ελκτικές δυνάμεις, που εκφράζονται 

ως αρνητικές τιμές ενέργειας του διαμοριακού δεσμού, επιτρέπουν τη χαλαρή δέσμια κατάσταση 

μεταξύ μορίων. Οι δυνάμεις εξασθενούν γρήγορα όσο η απόσταση μεταξύ μορίων αυξάνεται.  
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Γενικά, για πολύ μικρές αποστάσεις όπου τα ηλεκτρονιακά τους νέφη έρχονται κοντά το ένα με το 

άλλο, τα μόρια απωθούνται εξαιτίας της άπωσης μεταξύ των ηλεκτρονιακών νεφών τους. Για 

μεγαλύτερες αποστάσεις, τα μόρια έλκονται εξαιτίας των παραπάνω ηλεκτροστατικών δυνάμεων που 

δημιοργούνται από τη γενικότερη ασύμμετρη κατανομή φορτίου. Όσο η απόσταση μεγαλώνει, η 

ηλεκτροστατική δύναμη (που είναι αντίστροφα ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης) τείνει στο 

μηδέν. Το γράφημα των διαμοριακών δυνάμεων δίνεται στο Σχήμα 7-1. Πρακτικά, η ακτίνα δράσης 

των διαμοριακών δυνάμεων είναι της τάξης των 5x10−8m.  

Οι διαμοριακές δυνάμεις (γνωστές και ως μοριακές δυνάμεις ή δυνάμεις van der Waals), ονομάζονται 

δυνάμεις συνοχής όταν ασκούνται μεταξύ μορίων ενός υλικού και δυνάμεις συνάφειας όταν ασκούνται 

μεταξύ μορίων διαφορετικών υλικών.  

 

7.1.2. Καταστάσεις της μακροσκοπικής ύλης 

Η ένταση των διαμοριακών δυνάμεων καθορίζει και την κατάσταση της μακροσκοπικής ύλης. Γενικά, 

διακρίνουμε τρεις βασικές καταστάσεις συνήθους ύλης στο περιβάλλον μας (στην πραγματικότητα 

υπάρχουν κι άλλες, αλλά συναντώνται σε ουράνια σώματα ή στο εργαστήριο όποτε ξεφεύγουν από την 

ανάλυση αυτού του συγγράμματος): 

 στερεά κατάσταση: αντιστοιχεί σε σώματα που υπόκεινται σε ελαστική παραμόρφωση 

ολίσθησης ή σε σώματα στα οποία οι μέσες αποστάσεις των ατόμων και των μορίων 

σχηματίζουν μια ιδιαίτερη κρυσταλλική δομή 

 υγρή κατάσταση: αντιστοιχεί σε υλικά μέσα που διατηρούν τον όγκο τους σταθερό, και 

αλλάζουν εύκολα το σχήμα τους κάτω από τη δράση δύναμης 

 αέρια κατάσταση: αντιστοιχεί σε ύλη που καταλαμβάνει όλο το διαθέσιμο χώρο που 

προσφέρεται και συμπιέζεται (αλλάζει τον όγκο) 

Στα στερεά τα μόρια είναι σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ τους με δυνάμεις συνοχής σημαντικού 

μεγέθους. Τα μόρια έχουν συνήθως κανονική διάταξη, και η δυνατότητα για κίνηση περιορίζεται μόνο 

σε μικρές κινήσεις  γύρω από τη θέση ισορροπίας τους (δονήσεις, περιστροφές, ταλαντώσεις). Το 

στερεό διατηρεί τον όγκο και το σχήμα του σταθερό κι επομένως αναγκάζει τα μόρια σε κανονική 

(συνήθως) διάταξη. 

Στα υγρά τα μόρια συγκρατούνται από μικρότερης έντασης δυνάμεις συνοχής (απ’ ότι στα στερεά). Τα 

μόρια έχουν κάποια δυνατότητα ελεύθερης κίνησης, αλλά το υγρό διατηρεί το συνολικό του όγκο.  

Τέλος, στα αέρια οι δυνάμεις συνοχής είναι σχετικά πολύ μικρές: τα μόρια κινούνται ελεύθερα και 

καταλαμβάνουν όλο το διαθέσιμο χώρο (μεταβλητός όγκος).  

Οι διαμοριακές δυνάμεις μειώνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας.  

 

7.1.3. Δυνάμεις συνοχής και συνάφειας  

Η δυνάμεις συνοχής και συνάφειας και η σχετική τους ένταση παίζουν σημαντικό ρόλο κυρίως στη 

συμπεριφορά των υγρών. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.  

Αν θεωρήσουμε τον όγκο ενός υγρού με ελεύθερη επιφάνεια. Τα εσωτερικά μόρια της σταγόνας 

αλληλεπιδρούν συμμετρικά με δυνάμεις συνοχής με τα γειτονικά τους μόρια προς όλες τις διευθύνσεις. 

Στιγμιαία, η συνισταμένη δύναμη μπορεί να είναι διάφορη του μηδενός, όμως ως μέση τιμή για ένα 

χρονικό διάστημα τείνει στο μηδέν. Αντίθετα, στα μόρια της ελεύθερης επιφάνειας ασκούνται δυνάμεις 

συνοχής μόνο από τον μισό όγκο, από την κάτω πλευρά όπου υπάρχουν γειτονικά μόρια υγρού. Ως 

αποτέλεσμα, αισθάνονται μεγαλύτερη έλξη μεταξύ τους και με τα μόρια  του υποστρώματος. Αυτή η 

ασσυμετρία οδηγεί σε μια τάση στην επιφάνεια, δηλαδή κάθε τμήμα της επιφάνειας ασκεί τάση σε 

γειτονικά τμήματα της επιφάνειας αλλά και  σε αντικείμενα που έρχονται σε επαφή (Σχήμα 7-2).  

Η επιφανειακή τάση ευθύνεται για το σφαιρικό σχήμα μιας σταγόνας υγρού Μάλιστα, όσο μεγαλύτερες 

είναι οι δυνάμεις συνοχής, τόσο πιο κοντά στο σφαιρικό σχήμα θα είναι μια σταγόνα υγρού. Έτσι, ο 



Η Φυσική της Ζωής  Κεφ. 7: Μακροσκοπική Ύλη 

 

 

113 

υδράργυρος που έχει μεγάλες δυνάμεις συνοχής, δημιουργεί εύκολα σφαιρικές σταγόνες οι οποίες 

αντιστέκονται έντονα στην διάσπασή τους. Επίσης, μια σταγόνα λάδι διατηρεί ένα σχετικά καμπύλο 

σχήμα που όμως γρήγορα το χάνει και απλώνεται σε μια επιφάνεια όταν αυξήσουμε τη θερμοκρασία 

(μείωση δυνάμεων συνοχής).  

 

βυθισμένο μόριο
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Σχήμα 7-2. Επιφανειακή τάση που δημιουργείται από την ασυμμετρία των δυνάμεων συνοχής στα 

επιφανειακά μόρια υγρού.  

 

Ενδιαφέροντα φαινόμενα παρατηρούνται όταν έρχονται σε επαφή υγρά με συγκεκριμένη ένταση 

δυνάμεων συνοχής με επιφάνειες (π.χ. τοιχώματα δοχείων) με τις οποίες ασκούνται προφανώς κάποιες 

δυνάμεις συνάφειας. Εδώ η έμφαση είναι στη σχετική ένταση των δυνάμεων συνοχής των μορίων του 

υγρού ως προς την ένταση των δυνάμεων συνάφειας μεταξύ των μορίων του υγρού με το τοίχωμα. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα τριχοειδή φαινόμενα που παρατηρούνται όταν υγρό με συνάφεια 

με τα τοιχώματα ενός δοχείου μεγαλύτερη από τις δυνάμεις συνοχής του ανεβαίνει στο δοχείο ενάντια 

στη δύναμη βαρύτητας, επειδή ακριβώς ισχύει:   

 

 𝐹𝜎𝜐𝜈ά𝜑 𝜄𝛼𝜍 − 𝐹𝜎𝜐𝜈𝜊𝜒ή𝜍 − 𝐹𝛽ά𝜌𝜊𝜐𝜍 > 0 [7-1] 
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(τα μόρια του υγρού έλκονται 
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μεταξύ τους, και αυτό εμφανίζεται ως 

ανύψωση του υγρού στα τοιχώματα)

 υδράργυρος σε γυαλί

συνάφεια

μικρότερη από

τη συνοχή

(τα μόρια του υγρού έλκονται περισσότερο μεταξύ 

τους παρά με τα τοιχώματα, και αυτό εμφανίζεται 

ως ‘βύθιση’ του υγρού κοντά στα τοιχώματα με 

αντίστοιχη ανύψωση μακριά από τα τοιχώματα )

 

Σχήμα 7-3. Η διαφορά μεταξύ της έντασης δυνάμεων συνοχής ενός υγρού και της έντασης 

δυνάμεων συνάφειας με τα τοιχώματα του δοχείου καθορίζει την καμπυλότητα της επιφάνειας του 

υγρού.  

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καμπυλότητα της επιφάνειας υγρών ανάλογα με τη 

σχέση έντασης δυνάμεων συνοχής-συνάφειας ως προς τα τοιχώματα του δοχείου (Σχήμα 7-3). Όταν οι 
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δυνάμεις συνοχής υπερέχουν, τα μόρια του υγρού έλκονται περισσότερο μεταξύ τους παρά με τα 

τοιχώματα, και αυτό εμφανίζεται ως ‘βύθιση’ του υγρού κοντά στα τοιχώματα με αντίστοιχη ανύψωση 

της επιφάνειας του υγρού μακριά από τα τοιχώματα. Αντίθετα, όταν υπερέχουν οι δυνάμεις συνάφειας, 

τα μόρια του υγρού έλκονται περισσότερο με το τοίχωμα παρά μεταξύ τους, και αυτό εμφανίζεται ως 

ανύψωση του υγρού κοντά στα τοιχώματα. Προφανώς, το φαινόμενο εξαρτάται από το υγρό σε σχέση 

με το υλικό του δοχείου.  

 

7.2. Τάξη, αταξία και η οργάνωση της έμβιας ύλης  

Σε κάθε περίπτωση, για θερμοκρασία διαφορετική από το απόλυτο μηδέν, τα μόρια που αποτελούν την 

ύλη έχουν μια μηδενική κινητική ενέργεια κι επομένως κινούνται τυχαία και ασταμάτητα. Σε αυτή τους 

την κίνηση, συγκρούονται τυχαία με γειτονικά μόρια και ανταλλάσσουν ενέργεια συνεχώς. Σε κάθε 

σύγκρουση η διεύθυνση και η ταχύτητα του καθενός μορίου αλλάζει (τυχαία), ωστόσο, η συνολική 

ενέργεια του συστήματος των μορίων διατηρείται σταθερή. Έτσι, σε κάθε σύστημα μορίων που 

βρίσκονται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, υπάρχουν μόρια που κινούνται με μικρότερη κινητική 

ενέργεια και κάποια με μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέση τιμή κινητικής ενέργειας που εξαρτάται από 

τη θερμοκρασία.  

Σε συστήματα μικρού αριθμού σωμάτων είναι δυνατό να περιγράψουμε και να αναλύσουμε τη 

συμπεριφορά κάθε σώματος χωριστά όπως αλληλεπιδρά με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι υπολογιστικά 

αδύνατο όταν έχουμε συστήματα πολλών σωμάτων, για παράδειγμα περισσότερα του 1023 (τάξη 

μεγέθους του αριθμού μορίων που περιέχονται σε ένα γραμμομόριο). Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

καταφεύγουμε σε στατιστική μελέτη του συστήματος των πολλών μορίων μέσα από μεγέθη και νόμους 

που είναι απόρροιες ή/και γενικεύσεις πειραμάτων που αφορούν μακροσκοπικά συστήματα. Έτσι, 

συχνά εισάγουμε έννοιες που είναι καθαρά μακροσκοπικά μεγέθη, προκύπτουν από στατιστικούς 

μέσους όρους μικροσκοπικών μεγεθών, αλλά δεν έχουν κάποια φυσική σημασία στο μικρόκοσμο. Μια 

τέτοια μακροσκοπική έννοια είναι η θερμοκρασία. Αποτελεί μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας που 

συνδέεται με τις τυχαίες μοριακές κινήσεις του συστήματος.  

Στη συζήτηση που ακολουθεί θα αναφερθούμε σε μακροσκοπικά συστήματα που βρίσκονται σε 

θερμοδυναμική ισορροπία, όταν δηλαδή έχουν ομοιόμορφα κατανεμημένη τιμή για τις μακροσκοπικές 

τους μεταβλητές σε όλο τον όγκο τους. Ένα απομονωμένο σύστημα που η κατάστασή του 

χαρακτηρίζεται από διαφορετικές τιμές μακροσκοπικών μεγεθών σε διάφορα σημεία μεταβάλλεται με 

τον χρόνο και τείνει σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας μέσω διαφόρων μηχανισμών 

αποκατάστασης ισορροπίας (π.χ. αγωγή θερμότητας, διάχυση, εξισορρόπηση πιέσεων, κλπ.) 

Γενικά υπάρχουν δύο τρόποι να μεταφέρουμε ενέργεια σε (ή από) ένα μακροσκοπικό σύστημα: (1) 

κάνοντας έργο, δηλαδή μεταφέροντας ενέργειας μέσω μιας μακροσκοπικής δύναμης, χωρίς να 

εμπλέκεται η μικροσκοπική δομή του συστήματος και (2) μεταφέροντας θερμότητα, δηλαδή με 

μεταφορά ενέργειας σε μικροσκοπικό επίπεδο, εξαιτίας της ξεχωριστής αλληλεπίδρασης κάθε μορίου 

με το περιβάλλον. Η μεταβολή ενέργειας ΔU ενός μακροσκοπικού συστήματος μπορεί λοιπόν να δοθεί 

ως το άθροισμα του παραγόμενου έργου W και της θερμότητας Q που μεταφέρεται:  

 

 𝛥𝑈 = 𝑊 +𝑄 [7-2] 

 

Υπάρχουν βέβαια σημαντικοί περιορισμοί για τη μεταφορά της θερμότητας. Για παράδειγμα, 

θερμότητα μεταφέρεται μόνο από θερμό σώμα σε ψυχρό και όχι αντίστροφα: μόρια που κινούνται με 

μεγάλες ταχύτητες μπορούν να χάσουν κινητική ενέργεια μέσα από συγκρούσεις με μόρια που 

κινούνται με μικρότερες ταχύτητες, αλλά όχι  το αντίστροφο. Επίσης, η κινητική ενέργεια (όπως και 

άλλες μορφές ενέργειας) μπορούν να μετατραπούν σε θερμότητα (αυξημένη κινητική ενέργεια των 

μορίων), αλλά δε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε άμεσα την τυχαία κίνηση των μορίων για να τη 

μετατρέψουμε σε άλλη μορφή ενέργειας. Ο γενικός κανόνας είναι ότι υπάρχει οικουμενική τάση για 

υποβάθμιση της ενέργειας προς μορφές λιγότερο μετατρέψιμες.  
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Για συστήματα σε θερμοδυναμική ισορροπία μπορούμε να ορίσουμε ένα μέτρο της εσωτερικής 

ενέργειας του συστήματος που δεν είναι διαθέσιμο για να παράγει ωφέλιμο έργο. Τo ονομάζουμε 

εντροπία S (εν-τροπή, δηλαδή στροφή ή αλλαγή προς τα μέσα) και το ορίζουμε ως το περιεχόμενο του 

μακροσκοπικού συστήματος σε θερμότητα Q ως προς τη θερμοκρασία του T: 

 

 𝑆 =
𝑄

𝑇
 [7-3] 

 

Επομένως, μπορούμε να ορίσουμε την ικανότητα ενός μακροσκοπικού συστήματος να παράγει έργο, 

δηλαδή την ελεύθερη ενέργεια Εfree, ως τη διαφορά ανάμεσα στη συνολική ενέργεια E και την 

εσωτερική ενέργεια θερμότητας: 

 

 𝐸𝑓𝑟𝑒𝑒 = 𝐸 − 𝑆𝑇 [7-4] 

 

Γενικά στη φύση, οι διαδικασίες οδηγούν σε αύξηση της μη αναστρέψιμης ενέργειας και μείωση της 

ελεύθερης ενέργειας, άρα αύξηση  της εντροπίας. Αυτή η διαπίστωση είναι γνωστή και ο 2ος 

θερμοδυναμικός νόμος. Η αύξηση της εντροπίας σημαίνει τυχαιοποίηση της κατάστασης των 

επιμέρους σωμάτων ενός μακροσκοπικού συστήματος και ομογενοποίηση. Επομένως, η αύξηση της 

εντροπίας είναι αντίθετη με την οργάνωση της ύλης, αντιστοιχεί σε αταξία και αντιπροσωπεύει μείωση 

της πληροφορίας και παύση της ζωής.  

Ας υποθέσουμε ότι μακροσκοπικό σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας Τ δέχεται από το περιβάλλον 

μικρό ποσό θερμότητας δQ (τέτοιο που να μην οδηγήσει σε μετρήσιμη μεταβολή της θερμοκρασίας 

του). Τότε η εντροπία  του θα μεταβληθεί κατά δS:  

 

 𝛿𝑆 =
𝛿𝑄

𝑇
 [7-5] 

 

Έστω απομονωμένο σύστημα που αποτελείται από 2 σώματα (υποσυστήματα) Α και Β , με 

θερμοκρασίες ΤΑ και ΤΒ αντίστοιχα. Αν ΤΑ > ΤΒ, ένα ποσό θερμότητας δQ θα μεταφερθεί από το 

σύστημα Α στο σύστημα Β. Επομένως η εντροπία όλου του συστήματος θα μεταβληθεί κατά δS: 

 

 𝛿𝑆 =
𝛿𝑄

𝑇𝐵
−
𝛿𝑄

𝑇𝐴
> 0 [7-6] 

 

Σε απομονωμένο σύστημα η εντροπία αυξάνει ώσπου να επέλθει ισορροπία. Σε σύστημα που 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον η διαφορά της συνολική του εντροπίας δSολ είναι το άθροισα της 

εσωτερικής εντροπίας δSεσ (που αυξάνει ώσπου να επέλθει θερμοδυναμική ισορροπία) και της 

εξωτερικής εντροπίας δSεξ που είναι θετική όταν το σύστημα δέχεται θερμότητα και είναι αρνητική 

όταν δίνει θερμότητα στο περιβάλλον.  

 

 𝛿𝑆𝜊𝜆 = 𝛿𝑆 𝜎 + 𝛿𝑆 𝜉 [7-7] 

 

Η εμφάνιση ζωής σε ένα σύστημα οδηγεί σε αύξηση του βαθμού οργάνωσης, κι επομένως αντιστοιχεί 

σε μείωση της εντροπίας του. Επομένως, η εμφάνιση ζωής μπορεί να συμβεί μόνο σε σύστημα που 
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ανταλλάσσει συνεχώς θερμότητα με το περιβάλλον. Αν το δούμε αντίστροφα, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι η υπερμοριακή οργάνωση κι επομένως η ζωή μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε 

συστήματα που ανταλλάσσουν έντονα και συνεχώς θερμότητα (και εντροπία) με το περιβάλλον. Για 

μπορεί ένας ζωντανός οργανισμός π.χ. ένα κύτταρο) να διατηρεί την υψηλή οργάνωσή του πρέπει να 

διατηρεί την συνολική εντροπία σταθερή (ή και αρνητική), δηλαδή; 

 

 
𝑑𝑆𝜊𝜆
𝑑𝑡

= 𝜎𝜏𝛼휃휀휌ό [7-8] 

 

Επομένως η παραγωγή της εσωτερικής εντροπίας δSεσ πρέπει να μεταφέρεται στο περιβάλλον είτε με 

μεταφορά θερμότητας είτε δημιουργώντας κυτταρικά προϊόντα που είναι υψηλότερης εντροπίας από 

τα αρχικά αντιδρώντα (έτσι ώστε η εντροπία που μεταφέρεται έξω από τον οργανισμό ως προϊόν να 

είναι μεγαλύτερη από αυτήν που εισέρχεται στον οργανισμό ως τροφή).  
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8. Το Φως: Χαρακτηριστικά, Παραγωγή, Αλληλεπίδραση 

 

Ελένη Καλδούδη 

 

 

Ο Εμπεδοκλής … έλεγε, ότι το φως όντας κάτι 

σωματικό απορρέει από το σώμα που φωτίζει και 

φτάνει πρώτα στο χώρο ανάμεσα στη γη και στον 

ουρανό και ύστερα σε μας, μας διαφεύγει όμως η 

κίνησή του εξαιτίας της ταχύτητάς του. (Α57) 

Πηγή και Μετάφραση: Κ. Π. Μιχαηλίδης, «Οι 

Προσωκρατικοί», IMAGO, Αθήνα 1984. σελ. 263 

 

8.1. H Φύση του φωτός 

Το φως κατέχει μια ιδιαίτερα παλιά και σημαντική θέση στην αναζήτηση του ανθρώπου για την 

εξήγηση του φυσικού κόσμου. Μια από τις πιο έντονες διαμάχες στη Φυσική αποτελεί η ερμηνεία της 

φύσης του φωτός. Οι αρχαίοι Έλληνες φυσικοί φιλόσοφοι ήταν οι πρώτοι που υπέθεσαν και 

διατύπωσαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε «σωματιδιακή φύση» του φωτός. Η άποψη αυτή για τη φύση 

του φωτός από την εποχή του Εμπεδοκλή (τον 5ο π.χ. αιώνα) διατηρήθηκε μέχρι τις αρχές του 19ου 

αιώνα. Ιδιαίτερος οπαδός και πρωτεργάτης αυτής της ιδέας ήταν ο Isaac Newton, που με βάση τη 

σωματιδιακή φύση του φωτός κατάφερε να ερμηνεύσει τα ως τότε γνωστά φαινόμενα του φωτός, και 

συγκεκριμένα τους νόμους της ανάκλασης και της διάθλασης (στο γνωστό του σύγγραμμα “Opticks”, 

που δημοσιεύτηκε το 1704). Παρότι ο σύγχρονός του Ολλανδός φυσικός Christian Huygens απέδειξε 

το 1678 ότι τα παραπάνω οπτικά φαινόμενα ανάκλασης και διάθλασης μπορούν να εξηγηθούν με βάση 

την παραδοχή ότι το φως είναι κύμα, η σωματιδιακή φύση του φωτός υπερίσχυσε για πολλά ακόμα 

χρόνια.  

Τον 19ο αιώνα ο Thomas Young (1773-1829) και άλλοι έδειξαν πειστικά ότι η σωματιδιακή φύση του 

φωτός πρέπει να ήταν λάθος και υποστήριξαν ότι το φως είναι ένα είδος κυματικής κίνησης. Ο Young 

με το περίφημο πείραμα δύο οπών έδειξε ότι το φως συμπεριφέρεται όπως και ένα υλικό κύμα και δίνει 

παρόμοιο φαινόμενο συμβολής. Ο σκωτσέζος φυσικός James Clerk Maxwell ήταν ο πρώτος που 

προέβλεψε θεωρητικά την ύπαρξη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, όταν το 1864 ανέπτυξε την 

ηλεκτρομαγνητική του θεωρία όπου πρότεινε ότι το φως καθώς και άλλες μορφές ακτινοβολούσας 

ενέργειας είναι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές με κυματική μορφή. Το 1887 ο Γερμανός φυσικός 

Heinrich Hertz επαλήθευσε πειραματικά αυτή την πρόβλεψη παράγοντας στο εργαστήριο για πρώτη 

φορά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.   

Στη θεωρία αυτή, το φως ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ενέργεια που διαδίδεται στο κενό ή 

μέσα σε ύλη με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (όπως ραδιοφωνικά κύματα, ορατό φως, 

ακτίνες Χ, κλπ.). Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα αποτελείται από δύο συνιστώσες: ένα χρονικά 

μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο και ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Τα δύο αυτά πεδία 

είναι κάθετα μεταξύ τους και κάθετα στην διεύθυνση διάδοσης της ενέργειας. Μια και ηλεκτρικά και 

μαγνητικά πεδία δημιουργούν το ένα το άλλο, συναντώνται πάντα μαζί και διαδίδονται με τη μορφή 

των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η θεωρία της ηλεκτρομαγνητικής κυματικής φύσης του φωτός 

εξήγησε εύκολα μια πληθώρα φαινομένων όπως η συμβολή και η περίθλαση και έγινε η βάση για μια 

σειρά σημαντικών τεχνολογικών εφευρέσεων.  

Ωστόσο στις αρχές του 20ου αιώνα ορισμένα σημαντικά και αναπάντητα ερωτήματα έμελλε να δώσουν 

μια νέα τροπή στην άποψη της φυσικής για την φύση του φωτός. Η θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού 

δεν μπορούσε να εξηγήσει αρκετά βασικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων και την κατανομή του 

φάσματος της ακτινοβολία του μέλανος σώματος και τη συμπεριφορά του φωτοηλεκτρικού 
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φαινομένου. Η προσπάθεια του Max Planck την πρώτη πενταετία του 20ου αιώνα να εξηγήσει την 

κατανομή της ακτινοβολίας του μέλανος σώματος οδήγησε στην αναπόφευκτη παραδοχή ότι η 

συνολική ενέργεια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που αποτελούν το φως όταν αυτά βρίσκονται 

εγκλωβισμένα σε μια κοιλότητα (μέλαν σώμα) είναι κβαντισμένη, δηλαδή μπορεί να πάρει μόνο 

συγκεκριμένες επιτρεπτές τιμές, ενώ κάθε άλλη τιμή είναι απαγορευμένη. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι 

ακέραια πολλαπλάσια μιας θεμελιώδους ποσότητας:  

 

 𝛦𝛿έ𝜎𝜇 𝜍 𝜑𝜔𝜏ό𝜍 = 𝛮ℎ𝑣 [8-1] 

 

όπου Ν ένας ακέραιος αριθμός, v η συχνότητα του φωτός και h η σταθερά του Planck (βλ. Κεφ. 2).   

Ο Albert Einstein ήταν από τους πρώτους (και ίσως εκείνη την εποχή ο μόνος) που πήρε στα σοβαρά 

την υπόθεση του Planck και αναγνώρισε τη σημασία της ιδέας της κβάντωσης. Το 1905 ο Einstein για 

να εξηγήσει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο επέκτεινε την υπόθεση του Planck για τη κβάντωση της 

ενέργειας της κοιλότητας του μέλανος σώματος ένα βήμα παραπέρα. Έτσι υπέθεσε ότι στη γενική 

περίπτωση τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν είναι συνεχή αλλά έρχονται σε μικρές συγκεκριμένες 

ποσότητες που ονομάζονται κβάντα φωτός ή φωτόνια. Όλο το φως μιας συγκεκριμένης συχνότητας ν 

έρχεται σε φωτόνια που το καθένα έχει την συγκεκριμένη ενέργεια Ε=hν. Φως μεγαλύτερης έντασης 

σημαίνει περισσότερα επιμέρους φωτόνια ή/και φωτόνια μεγαλύτερης συχνότητας. Η κβαντική αυτή 

μορφή της διάδοσης του φωτός εμφανίζει το φως και ως σωματίδιο.  

Τα κβάντα φωτός ονομάστηκαν φωτόνια από τον Gilbert Lewis στο Berkeley το 1926, και μπήκαν ως 

δόκιμος πια όρος στην επιστήμη τον επόμενο χρόνο, όταν το 5ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής του Solvay 

στις Βρυξέλλες το 1927 είχε τον τίτλο «Ηλεκτρόνια και Φωτόνια».  

Σήμερα δεχόμαστε ότι το φως εμφανίζει ένα διττό χαρακτήρα: σε ορισμένα φαινόμενα εμφανίζεται ως 

κύμα (με συχνότητα και μήκος κύματος) και σε ορισμένα ως σωμάτιο (με ενέργεια και ορμή). Γι’ αυτό 

το λόγο η μελέτη του φωτός και των φαινομένων στα οποία εμπλέκεται μπορεί (και επιβάλλεται) να 

γίνει με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα φαινόμενα και την φύση που αναδεικνύει το φως σε 

αυτά.  

Έτσι, η κβαντική φυσική επιστρατεύεται σε περιπτώσεις όπου εμφανίζεται κυρίως η σωματιδιακή φύση 

του φωτός και αυτές είναι σε φαινόμενα όπου: 

 το μήκος κύματος είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις διαστάσεις του ανιχνευτή και  

 η ενέργεια του φωτονίου είναι μεγάλη σε σχέση με την ενεργειακή ευαισθησία του ανιχνευτή. 

Επομένως, η κβαντική φυσική χρησιμοποιείται κυρίως για την μελέτη του φάσματος του φωτός γύρω 

στις ακτίνες Χ και γ.  

Η κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού επιστρατεύεται σε περιπτώσεις όπου εμφανίζεται κυρίως 

η κυματική φύση του φωτός και αυτές είναι σε φαινόμενα όπου: 

 το μήκος κύματος είναι συγκρίσιμο με τις διαστάσεις του ανιχνευτή, και  

 η ενέργεια του φωτονίου είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ενεργειακή ευαισθησία του 

ανιχνευτή. 

Πρακτικά,  η θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού χρησιμοποιείται κυρίως για την μελέτη του φάσματος 

του φωτός γύρω στις χαμηλότερες περιοχές συχνοτήτων, δηλαδή για τα ραδιοφωνικά κύματα και τα 

μικροκύματα.  

Τέλος, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή του φάσματος, γύρω στο ορατό, όπου  

 το μήκος κύματος είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις διαστάσεις του ανιχνευτή, και 

 η ενέργεια του φωτονίου είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ενεργειακή ευαισθησία του 

ανιχνευτή, 



Η Φυσική της Ζωής   Κεφ. 8: Το Φως: Χαρακτηριστικά, Παραγωγή, Αλληλεπίδραση 

 

 

119 

το φως δεν εμφανίζει ξεκάθαρα καμιά από τις δύο φύσεις του, και σ’ αυτή την περίπτωση τα φαινόμενα 

αντιμετωπίζονται και μελετούνται κυρίως αγνοώντας την φύση του φωτός και αντιμετωπίζοντάς το ως 

μια γεωμετρική ακτίνα. 

 

8.2. Γενικά χαρακτηριστικά του φωτός 

Βασικά χαρακτηριστικά του φωτός αποτελούν η ταχύτητα διάδοσης, η συχνότητα και το μήκος 

κύματος, καθώς επίσης η ενέργεια των επιμέρους φωτονίων και η ένταση της συνολικής δέσμης φωτός. 

Οι βασικές σχέσεις μεταξύ των παραπάνω χαρακτηριστικών μεγεθών που συνοψίζουν την 

συμπεριφορά του φωτός και εκφράζουν και τον κυματοσωματιδιακό χαρακτήρα του είναι πολύ απλές 

και μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω μαθηματικές εκφράσεις: 

 

 𝑐 = 휆휈 [8-2] 

 

 𝛦 = ℎ𝑣 [8-3] 

 

 𝑃 =
ℎ

휆
 [8-4] 

 

όπου  c = ταχύτητα του φωτός  

 ν = συχνότητα του φωτός 

 Ε = ενέργεια του ενός φωτονίου 

 h = παγκόσμια σταθερά του Planck  

 P = ορμή του ενός φωτονίου  

 λ = μήκος κύματος 

 

8.2.1. Ταχύτητα διάδοσης  

Η μέτρηση της ταχύτητας του φωτός έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες σε διάφορες εποχές. Από 

τις πρώτες ίσως αναφορές έχουμε στον Αριστοτέλη, όπου σε ένα διάλογό του με τον Εμπεδοκλή 

διαφωνούν για την ταχύτητα του φωτός. Ο Εμπεδοκλής υποστηρίζει ότι το φως θέλει κάποιο χρόνο για 

να φτάσει από τον ήλιο στη γη, αλλά ο Αριστοτέλης διαφωνεί και θεωρεί τη διάδοση του φωτός 

στιγμιαία, χωρίς καμιά καθυστέρηση, με άπειρη ταχύτητα. Όπως και με πολλά άλλα, η άποψη του 

Αριστοτέλη επιβίωσε για αιώνες. Ο Γαλιλαίος αμφισβήτησε την ακαριαία διάδοση του φωτός (όπως 

και άλλες διδαχές του Αριστοτέλη), και μάλιστα έκανε (ανεπιτυχή) πειράματα για να μετρήσει την 

ταχύτητα διάδοσής του. Έναν αιώνα αργότερα, το 1676 ο Δανός αστρονόμος Ole Roemer παρατήρησε 

ότι οι εκλείψεις ενός φεγγαριού του Δία (Ηώ) ορισμένες φορές παρατηρούνταν με κάποια μικρή 

χρονική καθυστέρηση σε σχέση με την θεωρητικά αναμενόμενη στιγμή, ενώ ορισμένες φορές πιο 

νωρίς. Η εξήγηση που έδωσε ο ίδιος ήταν ότι στις περιπτώσεις καθυστέρησης, η Γη απείχε περισσότερο 

από τον Δία και το φως (που ταξίδευε με συγκεκριμένη σταθερή ταχύτητα και όχι ακαριαία) χρειαζόταν 

περισσότερο χρόνο να φτάσει στη Γη κι επομένως η έκλειψη φαινόταν να καθυστερεί. Με βάση αυτά 

τα δεδομένα, ο Newton λίγα χρόνια αργότερα υπολόγισε την ταχύτητα του φωτός με πολύ καλή 

ακρίβεια.  

Σήμερα δεχόμαστε ότι η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι μια παγκόσμια σταθερά και συνήθως τη 

συμβολίζουμε με το αγγλικό γράμμα “c” και τιμή 299.792.458 ms-1. Σε πολλές περιπτώσεις που δεν 

ενδιαφέρει η ακρίβεια αριθμητικών προβλημάτων, χρησιμοποιείται για την ταχύτητα του φωτός στο 
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κενό η προσεγγιστική τιμή 300.000.000 ms-1. Η βασική αρχή που υπαγορεύει ότι η ταχύτητα με την 

οποία διαδίδονται όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στον χώρο είναι η αρχή διατήρησης της ενέργειας. 

Ωστόσο, η ταχύτητα του φωτός διαφέρει ανάλογα με το μέσο διάδοσης. Γενικά, η ταχύτητα του φωτός 

σε οποιοδήποτε υλικό μέσο είναι πάντα μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός στο κενό. 

Συμπερασματικά, όταν φως στην πορεία του μέσα σε ένα ομοιογενές μέσο συναντήσει διαφορετικό 

μέσο διάδοσης, αλλάζει την ταχύτητα διάδοσης. Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός σε κάθε μέσο είναι 

χαρακτηριστική του μέσου, αλλά πάντα μικρότερη από την ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο κενό.  

Τέλος, η ταχύτητα διάδοσης του φωτός σε κάποιο υλικό μέσο εξαρτάται και από τη συχνότητα του 

φωτός. Αυτή η εξάρτηση είναι γνωστή και ως φαινόμενο διασκεδασμού (ή αλλιώς και διασπορά). Ο 

διασκεδασμός ενός μέσου ονομάζεται «κανονικός» όταν η ταχύτητα διάδοσης του φωτός μικραίνει για 

μεγαλύτερες συχνότητες φωτός. Γενικά η εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης σε ένα μέσο από την 

συχνότητα του φωτός είναι πολύπλοκη και όχι σταθερή για όλα τα μέσα διάδοσης και για όλες τις 

περιοχές συχνοτήτων. 

 

8.2.2. Συχνότητα και μήκος κύματος  

Η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός είναι οι κατ’ εξοχήν κυματικές ιδιότητές του. 

Εξαρτώνται από την πηγή και τον τρόπο παραγωγής του φωτός, ενώ παραμένουν σταθερές κατά τη 

διάδοση του φωτός στο ίδιο μέσο.   

Όπως σε κάθε κύμα, το μήκος κύματος (λ) του φωτός είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών 

μεγίστων στην ταλάντωση του σημείου του χώρου (που στην περίπτωση του φωτός πρόκειται για την 

ταλάντωση του μεγέθους της έντασης του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου), η οποία για να 

διανυθεί από την κυματική διαταραχή χρειάζεται χρόνο μιας περιόδου Τ, που ισούται με το αντίστροφο 

της συχνότητας ν, επομένως ισχύει η βασική εξίσωση της κυματικής: 

 

 𝑐 = 휆𝑣 ⇔ 휆 =
𝑐

휈
⇔ 휆 = 𝑐𝑇 [8-5] 

 

Από την παραπάνω σχέση είναι σαφές ότι με δεδομένο τη σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός για 

το ίδιο μέσο διάδοσης, η συχνότητα του φωτός είναι αντιστρόφως ανάλογη του μήκους κύματος. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όπως αναλύεται και σε επόμενες παραγράφους, ο μηχανισμός παραγωγής του 

φωτός καθορίζει άμεσα και απόλυτα τη συχνότητα του παραγόμενου φωτός. Μάλιστα, σε πολλές 

περιπτώσεις όπου το φως παράγεται με αποδιέγερση καλά καθορισμένων ενεργειακά κβαντισμένων 

ενεργειακών καταστάσεων ύλης (όπως για παράδειγμα οι επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις σε 

άτομο), η συχνότητα (ή η ομάδα συχνοτήτων) του φωτός που παράγεται αποτελεί «δακτυλικό 

αποτύπωμα» της συγκεκριμένης ύλης και χρησιμοποιείται για την ανάλυση και την ταυτοποίηση 

στοιχείων και ενώσεων. Επομένως, η συχνότητα του φωτός είναι μια καθοριστική ιδιότητα που 

παραμένει σταθερή τόσο κατά τη διάδοση του φωτός μέσα στο ίδιο μέσο όσο και μεταξύ μέσων. Το 

μήκος κύματος διατηρείται σταθερό κατά τη διάδοση του φωτός στο ίδιο μέσο. Ωστόσο, όταν το φως 

περνά από ένα μέσο σε ένα άλλο και αλλάζει την ταχύτητα διάδοσής του, αλλάζει και το μήκος κύματος 

με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει σε ισχύ η παραπάνω Εξίσωση [8-5].   

Εκτός από τον μηχανισμό της παραγωγής, τη συχνότητα και το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου 

φωτός καθορίζει και η σχετική κίνηση της πηγής ως προς τον παρατηρητή. Σε αυτή την περίπτωση, η 

συχνότητα του εκπεμπόμενου φωτός δεν αλλάζει (μια και αυτή καθορίζεται από το φαινόμενο 

παραγωγής). Ωστόσο, στον παρατηρητή (που κινείται σε σχέση με την πηγή) η συχνότητα του φωτός 

φαίνεται διαφορετική, και μάλιστα μεγαλύτερη από την εκπεμπόμενη όταν η πηγή και ο παρατηρητής 

πλησιάζουν μεταξύ τους και μικρότερη από την εκπεμπόμενη όταν η πηγή και ο παρατηρητής 

απομακρύνονται μεταξύ τους. Το φαινόμενο αυτό της μετατόπισης της συχνότητας του φωτός είναι 

γνωστό ως φαινόμενο Doppler από τον Αυστριακό μαθηματικό και φυσικό Christian Doppler που το 

ανέλυσε θεωρητικά σε μονογραφία του το 1842. Το 1845 η θεωρία επιβεβαιώθηκε όταν το φαινόμενο 

παρατηρήθηκε σε ακουστικά κύματα με πείραμα του Δανού Christoph H.D.B. Ballot ενώ το 1848 



Η Φυσική της Ζωής   Κεφ. 8: Το Φως: Χαρακτηριστικά, Παραγωγή, Αλληλεπίδραση 

 

 

121 

ανακαλύφθηκε το αντίστοιχο φαινόμενο και για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τον Γάλλο 

επιστήμονα Hippolyte Fizeau.  

Το φαινόμενο οφείλεται στη μετατροπή του φαινόμενου μήκους κύματος κυμάτων που εκπέμπονται 

από κινούμενη πηγή (Σχήμα 8-1). Για μια σύντομη απόδειξη της μετατόπισης της συχνότητας για πηγές 

φωτός που κινούνται σχετικά με τον παρατηρητή, έχουμε τα παρακάτω. 

 

υπηγής

λ

ακίνητη πηγή

κινούμενη πηγή

λ’=λ-s12

s12

πηγή φωτός σταθερή ως 

προς τον παρατηρητή

ο παρατηρητής βλέπει 

συχνότητα   
 

 

πηγή φωτός κινείται με ταχύτητα 

υπ προς τον παρατηρητή

ο παρατηρητής βλέπει 
συχνότητα   

 

   
 

     

 

Σχήμα 8-1. Η σχετική κίνηση μιας φωτεινής πηγής έχει ως αποτέλεσμα το μήκος κύματος να 

ελαττώνεται κατά τη φορά της κίνησης (μπροστά από την πηγή) και να αυξάνει κατά την αντίθετη 

φορά (πίσω από την πηγή). 

 

Έστω μια πηγή φωτός που εκπέμπει φως συχνότητας ν και που κινείται με ταχύτητα υπ προς τον 

παρατηρητή. Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι μια ποσότητα σταθερή για το ίδιο μέσο διάδοσης 

και ανεξάρτητη από την συχνότητα ή άλλες ιδιότητες του φωτός. Επομένως, κάθε κύμα φωτός που 

εκπέμπεται κινείται με σταθερή ταχύτητα. Έστω σε χρόνο μιας περιόδου Τ, η πηγή κινείται από την 

θέση 1 στην θέση 2, δηλαδή διανύει διάστημα:  

 

 𝑠12 = 𝜐𝜋𝛵 =
𝜐𝜋
휈

 [8-6] 

 

Με την παραπάνω κίνηση της πηγής, το μήκος κύματος μεταβάλλεται σε:  

 

 휆𝜑𝛼𝜄𝜈𝜊𝜇 𝜈𝜄𝜅ό = 휆 − 𝑠12 [8-7] 

 

και αντικαθιστώντας στην παραπάνω εξίσωση έχουμε: 
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 휆𝜑𝛼𝜄𝜈𝜊𝜇 𝜈𝜄𝜅ό = 휆 − 𝑠12  
𝑐

휈𝜑𝛼𝜄𝜈𝜊𝜇 𝜈𝜄𝜅ό
=
𝑐

휈
−
𝜐𝜋
휈
 휈𝜑𝛼𝜄𝜈𝜊𝜇 𝜈𝜄𝜅ό = 휈

𝑐

𝑐 − 𝜐𝜋
 [8-8] 

 

Στη γενική περίπτωση μπορεί εύκολα να αποδειχτεί ότι ισχύει: 

 

 휈𝜑𝛼𝜄𝜈𝜊𝜇 𝜈𝜄𝜅ό = 휈
𝑐 + 𝜐𝜋𝛼𝜌𝛼𝜏 𝜌 𝜏ή

𝑐 − 𝜐𝜋 𝛾ή𝜍
 [8-9] 

 

όπου κατά σύμβαση η ταχύτητα πηγής/παρατηρητή θεωρείται ως θετική όταν η κίνηση αντιστοιχεί σε 

προσέγγιση πηγής και παρατηρητή, ενώ θεωρείται αρνητική όταν η κίνηση αντιστοιχεί σε 

απομάκρυνση.   

Το φαινόμενο Doppler είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εμφανίζεται σε όλα τα είδη κυμάτων. 

Χρησιμοποιείται δε σε πολλές εφαρμογές για να μετρηθεί κυρίως η σχετική κίνηση της πηγής του 

φωτός (σε φασματοσκοπία αλλά και σε απεικόνιση, π.χ. υπερηχοτομογραφία).  

 

8.2.3. Ενέργεια 

Για κάθε φωτόνιο η ενέργεια δίνεται από τη θεμελιώδη σχέση Ε=hν (Εξίσωση [8-3]). Είναι σαφές ότι 

η ενέργεια του κάθε μεμονωμένου φωτονίου είναι ανάλογη της συχνότητας κι επομένως εξαρτάται από 

την πηγή (φαινόμενο) της παραγωγής του φωτονίου.   

Η ενέργεια μιας δέσμης φωτονίων είναι το άθροισμα της επιμέρους ενέργειας των φωτονίων που 

αποτελούν τη δέσμη. Επομένως, η μεταβολή της συνολικής ενέργειας μιας φωτεινής δέσμης μπορεί να 

επιτευχθεί είτε με μεταβολή της συχνότητας ή/και με μεταβολή του αριθμού των φωτονίων της δέσμης. 

Συνδεδεμένο με την ενέργεια του φωτός είναι και το μέγεθος της έντασης, η οποία ορίζεται ως η 

συνολική ενέργεια φωτός που διέρχεται από μια στοιχειώδη επιφάνεια στη μονάδα του χρόνου 

(μετριέται σε Jm-1s-1 στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων). Για παράδειγμα, μια δέσμη φωτονίων που πέφτει 

σε μια επιφάνεια 1m2 με 50 φωτόνια το δευτερόλεπτο έχει μεγαλύτερη ένταση από μια δέσμη ίδιων 

φωτονίων που πέφτει στην ίδια επιφάνεια με 10 φωτόνια το δευτερόλεπτο.  

Επομένως η ενέργεια του μεμονωμένου φωτονίου εξαρτάται μόνο από την συχνότητα και όχι από την 

ένταση της δέσμης ή την ένταση της πηγής παραγωγής φωτονίων. Αντίθετα η συνολική ενέργεια μιας 

δέσμης φωτονίων εξαρτάται από τις επιμέρους ενέργειες (=συχνότητες) των φωτονίων αλλά και από 

τον αριθμό των φωτονίων της δέσμης. Μια σημαντική συνέπεια αυτής της παρατήρησης είναι ότι δέσμη 

φωτονίων με συχνότητα κάτω από κάποια οριακή τιμή δεν μπορεί να διεγείρει άτομα ή/και μόρια (μια 

και η ενέργειά τους είναι μικρότερη από την ελάχιστη ενεργειακή διαφορά μεταξύ των κβαντισμένων 

ενεργειακών καταστάσεων των ατόμων και μορίων) όσο και να αυξηθεί η ένταση της δέσμης.  

 

8.2.4. Μάζα (!) 

Έχει το φωτόνιο μάζα; Η άμεση απάντηση είναι αρνητική: το φωτόνιο είναι ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία, επομένως δεν έχει μάζα. Μια δεύτερη σκέψη όμως μας οδηγεί σε διαφορετικά 

συμπεράσματα. Το φωτόνιο έχει ενέργεια και ορμή (Εξίσωση [8-3], [8-4]) – αν τα συνδυάσουμε αυτά 

με τους ορισμούς της ορμής αλλά και της ισοδυναμίας της μάζας με ενέργεια (βλ. Κεφ. 2) για τα 

σωματίδια με μάζα έχουμε: 

 

 

휀휈έ휌𝛾휀휄𝛼 =  휇ά휁𝛼 × (𝜏𝛼𝜒ύ𝜏휂𝜏𝛼 𝜑𝜔𝜏ό𝜍)2, 𝛿휂휆.   
 

𝛦 = 𝑚𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐𝑐
2  𝑚𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐 =

𝛦

𝑐2
=
ℎ휈

𝑐2
 

[8-10] 
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ή  

 

휊휌휇ή =  휇ά휁𝛼 × 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏휂𝜏𝛼, 𝛿휂휆.   
 

ℎ

휆
= 𝑚𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐𝑐  𝑚𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐 =

ℎ

𝑐휆
=
ℎ

𝑐
𝑐
휈

 𝑚𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐 =
ℎ휈

𝑐2
 

[8-11] 

 

Βέβαια η μάζα ηρεμίας του φωτονίου παραμένει μηδενική. Η παραπάνω μάζα είναι το ισοδύναμο της 

ενέργειας που φέρει το φωτόνιο. Πειραματικά έχει μετρηθεί και έχει επιβεβαιωθεί, για παράδειγμα σε 

αστρονομικές παρατηρήσεις όπου φως από μακρινά αστρικά σώματα παρεκτρέπεται από την 

ευθύγραμμη πορεία του από μεγάλες μάζες (π.χ. γαλαξίες), Σχήμα 8-2.  

 

Μ
S

S΄

S΄

 

Σχήμα 8-2. Αριστερά: Σχηματική αναπαράσταση της έλξης του φωτός που προέρχεται από ένα 

αστρικό σώμα από μεγάλη μάζα, π.χ. ένα γαλαξία – ενώ το αστρικό σώμα βρίσκεται στη ‘σκιά’ της 

μεγάλης μάζας, ο παρατηρητής βλέπει μερικά είδωλά του γύρω από τον γαλαξία. Δεξιά: 

φωτογραφία του συσσωματώματος γαλαξιών SDSS J1038+4849 από το τηλεσκόπιο NASA/ESA 

Hubble Space Telescope, όπου διακρίνεται το δακτυλίδι φωτός γύρω από το συσσωμάτωμα, το 

οποίο οφείλεται σε βαρυτική έλξη φωτός που προέρχεται από αστρικό σώμα που βρίσκεται πίσω 

από τους γαλαξίες (η εικόνα ανακτήθηκε από τη Wikipedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HST-Smiling-GalaxyClusterSDSS-J1038%2B4849- 

20150210.jpg στις 23/10/2015 και είναι για δημόσια χρήση καθώς δημιουργήθηκε από τη NASA, 

βλ. http://www.jsc.nasa.gov/policies.html#Guidelines)  

 

 

8.2.5. Φάσμα του φωτός  

Κλασικά η αναφορά στον όρο ‘φως’ σήμαινε κυρίως το ορατό φως. Ωστόσο, μετά την ανακάλυψη των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και την ταύτισή τους με το φως, όταν αναφερόμαστε στο φως στη φυσική 

συνήθως εννοούμε κάθε συχνότητας φωτόνια, τόσο του ορατού φωτός αλλά και χαμηλότερων και 

υψηλότερων συχνοτήτων. Το σύνολο των συχνοτήτων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αναφέρεται 

και ως φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Προφανώς πρόκειται για μια συνεχή κατανομή 

συχνοτήτων, όπου δεν υπάρχουν σαφή και αυστηρά όρια ανάμεσα σε διάφορες περιοχές. Ωστόσο, για 

πρακτικούς λόγους συνηθίζεται να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες περιοχές του φάσματος της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας οι οποίες φαίνονται στο Σχήμα 8-3.  

Για τον χαρακτηρισμό κάθε περιοχής συνήθως αναφέρονται ενδεικτικά όρια είτε στο μήκος κύματος, 

είτε στη συχνότητα είτε στην ενέργεια. Από τις ισότητες που αναφέρονται παραπάνω και με δεδομένη 

την τιμή της ταχύτητας του φωτός στο κενό, είναι σαφές ότι αν ξέρουμε ένα από αυτά τα μεγέθη 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HST-Smiling-GalaxyClusterSDSS-J1038%2B4849-%2020150210.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HST-Smiling-GalaxyClusterSDSS-J1038%2B4849-%2020150210.jpg
http://www.jsc.nasa.gov/policies.html#Guidelines
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(συχνότητα, ενέργεια, μήκος κύματος) μπορούμε να προσδιορίσουμε και τα άλλα δύο. Για ιστορικούς 

λόγους έχει επικρατήσει σε κάθε περιοχή του φάσματος να χρησιμοποιείται ένα από τα τρία αυτά 

μεγέθη ως χαρακτηριστικό προσδιοριστικό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

Σε μια πρώτη κατηγοριοποίηση μπορούμε να πούμε το φάσμα του φωτός χωρίζεται κατά προσέγγιση 

στις παρακάτω περιοχές και υποπεριοχές: 

 Φως χαμηλών συχνοτήτων (με συχνότητες μικρότερες του 109 Hz, δηλαδή με ενέργεια 

μικρότερη των 4x10-6 eV) που αντιστοιχεί στη περιοχή των ραδιοφωνικών κυμάτων και των 

μικροκυμάτων: εκδηλώνεται κυρίως η κυματική φύση του φωτός, διακριτικό μέγεθος είναι η 

συχνότητα (Hz, kHz, MHz, GHz) και όταν αναφερόμαστε σε φως αυτής της περιοχής συνήθως 

χρησιμοποιούμε τον όρο «ηλεκτρομαγνητικά κύματα». Εδώ αντιστοιχούν τα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα του εναλλασσόμενου ρεύματος οικιακής χρήσης και άλλα 

εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας κύματα (ELF = Extremely Low Frequency) που συνήθως 

παράγονται από μαγνητικές διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, στην περιοχή αυτή 

συγκαταλέγονται τα ραφδιοφωνικά κύματα και αυτά του τηλεοπτικού σήματος. Στο κατώτερο 

όριο (συχνοτήτων) των μικροκυμάτων βρίσκονται τα σήματα της κινητής τηλεφωνίας και μετά 

οι οικιακοί φούρνοι μικροκυμάτων και τα ραντάρ.   

 Φως μεσαίων συχνοτήτων (περιοχή υπέρυθρου με συχνότητες 1012 – 4.3x1014 Hz και ενέργεια 

4x10-3 – 1.7 eV, καθώς και περιοχή του ορατού φωτός με συχνότητες  4.3x1014 – 5.7x1014 Hz 

και ενέργεια 1.7 – 2.3 eV) που αντιστοιχεί στο ορατό μέρος του φάσματος: διακριτικό μέγεθος 

είναι το μήκος κύματος (μm, nm), δεν εμφανίζεται εύκολα ούτε η κυματική ούτε η 

σωματιδιακή φύση, και όταν αναφερόμαστε σε αυτή την περιοχή χρησιμοποιούμε συνήθως τον 

όρο ‘φως’ ή ‘ορατό φως’.  

 Φως υψηλών συχνοτήτων (υπεριώδεις ακτίνες, περιοχή ακτίνων Χ με συχνότητες 1016 – 1021 

Hz και ενέργεια 40 – 106 eV, καθώς και περιοχή ακτίνων γ με συχνότητες μεγαλύτερες των 

1019
 Hz και ενέργεια μεγαλύτερη των 4x104 eV): διακριτικό μέγεθος είναι η ενέργεια (που 

συνήθως εκφράζεται με μονάδες ηλεκτρονιοβολτ, ή electronvolt: eV, keV, MeV), εκδηλώνεται 

κυρίως η σωματιδιακή φύση, και όταν αναφερόμαστε σε φως αυτής της περιοχής συνήθως 

χρησιμοποιούμε τον όρο ‘φωτόνια’ ή και ‘ιοντίζουσα ακτινοβολία’ από το χαρακτηριστικό των 

φωτονίων αυτής της περιοχής να ιοντίζουν την ύλη εξαιτίας ακριβώς της υψηλής τους 

ενέργειας. 
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Σχήμα 8-3. Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με ενδεικτικές τις σημαντικότερες περιοχές.  
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8.3. Μηχανισμοί παραγωγής φωτός  

Φως παράγεται με τις παρακάτω βασικές κατηγορίες μηχανισμών, όταν:  

 κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο μεταβάλλει την κίνησή του – το κινούμενο φορτίο είναι συνήθως 

ηλεκτρόνια σε αγωγό που υποβάλλεται σε εναλλασσόμενη τάση ή και ταχέως κινούμενα 

ηλεκτρόνια που βομβαρδίζουν ύλη και χάνουν απότομα την κινητική τους ενέργεια, αλλά και 

άλλα ταχέως κινούμενα ιόντα που με κάποιον τρόπο μεταβάλλουν την κίνησή τους (συνήθως 

με κυκλική κίνηση), 

 διεγερμένο υλικό κβαντικό σύστημα αποδιεγείρεται και μεταπίπτει σε κατάσταση 

χαμηλότερης ενέργειας από την αρχική – το πλεόνασμα της ενέργειας δίνεται για την εκπομπή 

φωτονίου αντίστοιχης συχνότητας (=ενέργειας) – κβαντικά συστήματα που παράγουν φως με 

την αποδιέγερσή τους από διεγερμένη κατάσταση μπορεί να είναι πυρήνες ατόμων, άτομα ή 

και μόρια ελεύθερα ή σε υγρούς ή στερεούς κρυστάλλους,  

 ύλη εξαϋλώνεται με αντίστοιχη αντιύλη με την μετατροπή όλης της μάζας σε φωτόνια. 
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Σχήμα 8-4. Τυπικά παραδείγματα συνεχούς και γραμμικού φάσματος εκπομπής φωτός. Τυπικά 

παραδείγματα συνεχούς και γραμμικού φάσματος εκπομπής φωτός. Εικόνες γραμμικού φάσματος: 

νέον CCΒΥ3.0 https://en.wikipedia.org/wiki/Neon#/media/File:Neon_emission.png, υδρογόνο 

CC0 https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_spectrum#/media/File:Emission_spectrum-H.svg, και 

σίδηρος Public Domain 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_spectrum#/media/File:Emission_spectrum-Fe.svg 

 

Η κατανομή της έντασης του παραγόμενου φωτός ως προς τη συχνότητα αποτελεί το φάσμα εκπομπής 

της πηγής του φωτός. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες φασμάτων, τα συνεχή και τα 

γραμμικά (Σχήμα 8-4). Συνεχές φάσμα είναι αυτό που παρουσιάζει μη μηδενική ένταση φωτός για όλες 

τις συχνότητες (σε μια μεγάλη περιοχή συχνοτήτων). Αντίθετα, γραμμικό φάσμα είναι αυτό που 

παρουσιάζει μη μηδενική ένταση σε συγκεκριμένες μόνο συχνότητες (κορυφές ή γραμμές) ενώ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neon#/media/File:Neon_emission.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_spectrum#/media/File:Emission_spectrum-H.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_spectrum#/media/File:Emission_spectrum-Fe.svg
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παρουσιάζει μηδενική ένταση σε όλες τις υπόλοιπες συχνότητες. Θεωρητικά οι γραμμές αυτές θα 

περίμενε κανείς να αντιστοιχούν σε μια μόνο τιμή της συχνότητας, ωστόσο στην πράξη και για λόγους 

που θα αναφερθούν σε επόμενα κεφάλαια, οι γραμμές συνήθως έχουν κάποιο εύρος συχνοτήτων. Σε 

ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις το εύρος αυτό καλύπτει μια σημαντική περιοχή συχνοτήτων ώστε σε 

αυτή την περίπτωση να αναφερόμαστε σε ταινιωτά (αντί για γραμμικά) φάσματα. Το είδος του 

φάσματος (αν θα είναι συνεχές ή γραμμικό) εξαρτάται από το είδος του φαινομένου/μηχανισμού 

παραγωγής φωτός. Σε πολλές περιπτώσεις ταυτόχρονα συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά 

φαινόμενα παραγωγής, με αποτέλεσμα να έχουμε υπέρθεση γραμμικού φάσματος σε συνεχές (όπως 

π.χ. στην περίπτωση παραγωγής ακτίνων Χ με βομβαρισμό ύλης με ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια, 

όπως αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο). Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται μερικοί 

χαρακτηριστικοί μηχανισμοί παραγωγής φωτός.  

 

8.3.1. Μεταβολή κίνησης ταχέως κινούμενων φορτίων 

Ένα κινούμενο φορτίο δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, δηλαδή εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα. Ωστόσο, το πεδίο αυτό που δημιουργείται από την κίνηση γίνεται αισθητό σε μια 

συγκεκριμένη απόσταση από το φορτίο μετά από κάποιο χρόνο (με χρονική καθυστέρηση) που 

οφείλεται στην πεπερασμένη ταχύτητα με την οποία διαδίδεται το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, η οποία 

είναι και η ταχύτητα διάδοσης του φωτός (μια και το φως είναι στην ουσία ένα μεταβαλλόμενο 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που διαδίδεται). 

Η ανάλυση του εκπεμπόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου τόσο στον κλασικό ηλεκτρομαγνητισμό όσο 

και με τη σύγχρονη κβαντική ηλεκτροδυναμική προσέγγιση απαιτεί γνώσεις και μαθηματικά εργαλεία 

που ξεφεύγουν από τον σκοπό αυτών των σημειώσεων. Θα αναφέρουμε ωστόσο μερικά σημαντικά 

σημεία που προκύπτουν από αυτή την ανάλυση και δίνουν μια ποιοτική προσέγγιση σε διάφορα 

φαινόμενα δημιουργίας φωτονίων από την μεταβολή της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων. 

Κατ’ αρχήν, η ακτινοβολία που εκπέμπεται από το σωματίδιο φέρει ενέργεια και ορμή. Επομένως, το 

κινούμενο σωμάτιο χάνει μέρος της κινητικής του ενέργειας και αποκτά ορμή στην αντίθετη 

κατεύθυνση με αυτή της διάδοσης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Αυτή η μεταβολή στην κινητική 

κατάσταση του σωματίου προϋποθέτει αλλαγή της ταχύτητάς του, δηλαδή επιτάχυνση. Η αλλαγή στην 

ταχύτητα μπορεί να σημαίνει αλλαγή του μέτρου (γραμμική επιτάχυνση) ή/και αλλαγή της 

κατεύθυνσης, δηλαδή γωνιακή επιτάχυνση.  

Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία έχει συγκεκριμένη γεωμετρική κατανομή η οποία εξαρτάται από την 

ταχύτητα του σωματιδίου και αλλάζει δραστικά για περιπτώσεις όπου το σωματίδιο κινείται με πολύ 

μεγάλες ταχύτητες συγκρίσιμες με την ταχύτητα του φωτός (οπότε το ονομάζουμε και ρελατιβιστικό ή 

σχετικιστικό σωματίδιο, μια και πρέπει να επιστρατεύσουμε έννοιες της ρελατιβιστικής ή αλλιώς 

σχετικιστικής μηχανικής για να αναλύσουμε την συμπεριφορά του).  

 

8.3.1.1. Ελεύθερα ηλεκτρόνια σε εναλλασσόμενη διαφορά  δυναμικού  

Τα ηλεκτρόνια υποβάλλονται σε ταλάντωση με γραμμική επιτάχυνση μέσα στον αγωγό εξαιτίας της 

εναλλασσόμενης διαφοράς δυναμικού. Στην περίπτωση γραμμικής επιτάχυνσης του φορτίου που 

κινείται με σχετικά μικρές ταχύτητες (μη ρελατιβιστικό σωμάτιο) η συνολική ισχύς της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας εξαρτάται από το φορτίο του επιταχυνόμενου σωματιδίου και το εξωτερικό ηλεκτρικό 

πεδίο που χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση, αλλά δεν εξαρτάται από την ενέργεια του φορτισμένου 

σωματιδίου ή από την σχετική του ταχύτητα ως προς την ταχύτητα του φωτός, και δίνεται από την 

εξίσωση (γνωστή και ως εξίσωση Larmor):  

 

 𝑃 =
2𝑞2𝑎2

3𝑐3
 [8-12] 
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όπου P η ισχύς, q το φορτίο, α η γραμμική επιτάχυνση και c η ταχύτητα του φωτός.   

Όπως είδαμε και παραπάνω, η ισχύς αυτή εκπέμπεται σε διεύθυνση κάθετη στη φορά της κίνησης. 

Επίσης, το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι πολωμένο, δηλαδή η διεύθυνση του ηλεκτρικού του πεδίου 

είναι παράλληλη με τη διεύθυνση της γραμμικής επιτάχυνσης του ηλεκτρονίου.  

Ο παραπάνω μηχανισμός χρησιμοποιείται για την παραγωγή ραδιοκυμάτων με κεραίες (π.χ. 

ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, κλπ.). Παλινδρομική κίνηση ελεύθερων ηλεκτρονίων σε αγωγούς που 

υποβάλλονται σε εναλλασσόμενη διαφορά δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φωτονίων με 

συχνότητα ίση με αυτή της παλινδρομικής κίνησης, και με κατεύθυνση διάδοσης κάθετη στην κίνηση 

των φορτίων μέσα στον αγωγό. Το αποτέλεσμα είναι γραμμικό φάσμα με χαρακτηριστική συχνότητα 

αυτήν της εναλλασσόμενης διαφοράς δυναμικού του αγωγού. Πρόκειται για τον βασικό τρόπο 

παραγωγής ραδιοκυμάτων. Σε αυτή την περίπτωση η ένταση Ι του εκπεμπόμενου κύματος ικανοποιεί 

την παρακάτω σχέση αναλογίας:  

 

 𝛪 ∝ 휈4휂휇2휃𝑟−2 [8-13] 

 

δηλαδή η ένταση είναι ανάλογη με την τέταρτη δύναμη της συχνότητας ν της ταλάντωσης των φορτίων, 

ανάλογη με το τετράγωνο του ημιτόνου της γωνίας (θ) διεύθυνσης εκπομπής και διεύθυνσης 

ταλάντωσης (επομένως μηδενική εκπομπή κάθετα στη διεύθυνση της ταλάντωσης των φορτίων) και 

αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης (r) από το φορτίο.   

Για μεγάλες ταχύτητες του σωματιδίου που είναι συγκρίσιμες με την ταχύτητα του φωτός, η παραπάνω 

εξίσωση για την συνολική ισχύ που εκπέμπεται από το σωμάτιο ως ακτινοβολία δίνεται από την 

εξίσωση: 

 

 
𝑃 =

2𝑞2𝑎2

3𝑐3
𝛾6,    ό휋휊𝜐  𝛾 =

1

√1 −
𝜐2

𝑐2

 
[8-14] 

 

 

8.3.1.2. Ακτινοβολία πέδησης  

Κινούμενα ηλεκτρόνια που συναντούν ύλη μεταξύ άλλων είναι πιθανό να πλησιάσουν το θετικό φορτίο 

που είναι συγκεντρωμένο σε πυρήνα ατόμων της ύλης. Εξαιτίας του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα, 

στο κινούμενο ηλεκτρόνιο ασκείται κεντρομόλος δύναμη (η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ του αρνητικού 

φορτίου του ηλεκτρονίου e και του θετικού φορτίου Z·e, όπου Z ο ατομικός αριθμός του πυρήνα). Η 

αντίστοιχη γωνιακή επιτάχυνση αναγκάζει το ηλεκτρόνιο σε αλλαγή της κίνησής του, κι επομένως σε 

εκπομπή ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Η εκπομπή διαρκεί όσο και η επιτάχυνση, όσο δηλαδή το 

ηλεκτρόνιο βρίσκεται στο ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα, και θεωρείται ένα στιγμιαίο (και όχι συνεχές) 

γεγονός. Η ενέργεια που δίνεται για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αφαιρείται από την κινητική 

ενέργεια του ηλεκτρονίου, που κατ’ αυτό τον τρόπο επιβραδύνεται. Συχνά για αυτή την ακτινοβολία 

(και το αντίστοιχο φαινόμενο παραγωγής της) χρησιμοποιείται ο όρος ακτινοβολία Bremmstrahlung 

(από τις γερμανικές λέξεις Βremsen=φρενάρω και Strahlung=ακτινοβολία) ή αλλιώς και ακτινοβολία 

πέδησης (δηλαδή, επιβράδυνσης). 

Το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά την διάρκεια ενός στιγμιότυπου πέδησης 

συγκεκριμένου ηλεκτρονίου από ένα πυρήνα είναι συνεχές και έχει την ίδια ένταση για όλες τις 

συχνότητες μέχρι μια συγκεκριμένη τιμή συχνότητας νοριακή πάνω από την οποία η ένταση μειώνεται 

γρήγορα και μηδενίζεται (Σχήμα 8-5). 
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Εαρχική

Ετελική= Εαρχική - hν
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b
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Σχήμα 8-5. Πέδηση ελεύθερου κινούμενου ηλεκτρονίου εξαιτίας ηλεκτροστατικού πεδίου πυρήνα 

από του οποίου τη γειτονιά περνά το ηλεκτρόνιο (ελάχιστη απόσταση b) με ταυτόχρονη εκπομπή 

ακτινοβολίας.   

 

Το ανώτερο αυτό όριο στην συχνότητα του εκπεμπόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος δίνεται από 

την σχέση: 

 

 휈𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή =
𝜐

2휋𝑏
 [8-15] 

 

όπου υ η ταχύτητα του ηλεκτρονίου και b η ελάχιστη απόσταση του ηλεκτρονίου από τον πυρήνα κατά 

τη διάρκεια της κίνησής του στο ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα. 
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Σχήμα 8-6. Ένταση εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από την πέδηση ενός ηλεκτρονίου ως συνάρτηση 

της συχνότητας. Η οριακή τιμή της συχνότητας πάνω από την οποία η ένταση της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας μηδενίζεται γρήγορα είναι ανάλογη με την ταχύτητα του ηλεκτρονίου και 

αντιστρόφως ανάλογη με την ελάχιστη απόσταση στην οποία πλησιάζει τον πυρήνα.  

 

Δέσμη ενεργειακών ηλεκτρονίων που πέφτουν σε ύλη δίνουν ένα συνεχές φάσμα ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας πέδησης που έχει κατανομή όπως φαίνεται στο Σχήμα 8-6. Γενικά, η ένταση της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη για μικρές συχνότητες φωτονίων, και μειώνεται 

γραμμικά μέχρι την μέγιστη εκπεμπόμενη συχνότητα που αντιστοιχεί σε φωτόνια με ενέργεια ίση με 

τη μέγιστη κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων της αρχικής δέσμης. 
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Ωστόσο, πειραματικά στην ακτινοβολία πέδησης δεν παρατηρούνται συνήθως φωτόνια με μικρή 

συχνότητα, γιατί αυτά απορροφούνται άμεσα από την ύλη και δεν εκπέμπονται. Έτσι σε πειραματικές 

διατάξεις το φάσμα της ακτινοβολίας πέδησης έχει τη χαρακτηριστική μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 

8-7, όπου η ένταση σε μικρές συχνότητες είναι μηδενική, αυξάνει με την συχνότητα ως μια μέγιστη 

τιμή και μετά μειώνεται μέχρι τον μηδενισμό για φωτόνια με συχνότητα που αντιστοιχεί σε ενέργεια 

μεγαλύτερη από την μέγιστη ενέργεια των ηλεκτρονίων.   

Αντίστοιχη εκπομπή ακτινοβολίας από κινούμενο ηλεκτρόνιο έχουμε και όταν αυτό αλλάζει την πορεία 

της κίνησής του (επιταχύνεται) εξαιτίας εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Σε αυτή την περίπτωση δεν 

πρόκειται για στιγμιαία μεταβολή της ταχύτητας, αλλά για ένα συνεχές φαινόμενο, το οποίο 

παρατηρείται σε κυκλικούς επιταχυντές σωματιδίων.  
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Σχήμα 8-7. Εκπεμπόμενη ακτινοβολία πέδησης ως συνάρτηση της συχνότητας για διαφορετικές 

ενέργειες ηλεκτρονίων (60, 80, 100 και 120 keV αντίστοιχα). Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν 

την πραγματική εκπομπή, σε αντιδιαστολή με τις συνεχείς γραμμές που δείχνουν την ακτινοβολία 

που ανιχνεύεται μετά την απορρόφηση φωτονίων χαμηλών συχνοτήτων από την ύλη. Για κάθε 

καμπύλη, η συχνότητα μηδενισμού αντιστοιχεί στην τιμή της μέγιστης ενέργειας των ηλεκτρονίων 

της δέσμης.   

 

Σε επιταχυντές όπου η ταχύτητα των σωματιδίων (ηλεκτρονίων) είναι αρκετά μικρή ώστε να μη 

συγκρίνεται με την ταχύτητα του φωτός και να μην παρατηρούνται σχετικιστικά φαινόμενα, η 

περιοδική κυκλική κίνηση των ηλεκτρονίων δίνει ακτινοβολία με διακριτό (γραμμικό) φάσμα, με 

βασική συχνότητα αυτήν της περιοδικής κυκλικής κίνησης όπου έχουμε και τη μέγιστη ένταση, και 

επιπλέον συχνότητες στα ακέραια πολλαπλάσια αυτής, με μειωμένη ένταση σε σχέση με την ένταση 

της βασικής συχνότητας. Η συνολική ισχύς (=ενέργεια στη μονάδα του χρόνου) που εκπέμπεται είναι 

ανάλογη του τετραγώνου της κυκλικής επιτάχυνσης και είναι ισχυρότερη για σημεία προς την 

κατεύθυνση της κίνησης (ακτινοβολία κύκλοτρον).  
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Όσο μεγαλώνει η ταχύτητα του κινούμενου φορτίου και πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός 

(ρελατιβιστικό ή σχετικιστικό σωμάτιο) η ακτινοβολία έχει κατεύθυνση κατά την κατεύθυνση της 

ταχύτητας (ανεξάρτητα από την επιτάχυνση) με διάχυση σε μια πολύ μικρή γωνία γύρω από την 

κατεύθυνση της ταχύτητας. Στην περίπτωση του ρελατιβιστικού σωματίου (δηλαδή μεγάλες ταχύτητες 

ηλεκτρονίου) η εκπεμπόμενη ακτινοβολία έχει συνεχή κατανομή. Μάλιστα, η ισχύς της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας μοιράζεται σε φωτόνια με μήκος κύματος μεγαλύτερο και μικρότερο από μια 

χαρακτηριστική τιμή που δίνεται από τη σχέση: 

 

 휆𝜒𝛼𝜌𝛼𝜅𝜏 𝜌𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ό =
4휋𝑚𝑒

3

3𝑐𝐵𝐸2
 [8-16] 

 

όπου me = μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου, c = ταχύτητα φωτός, B = ένταση μαγνητικού πεδίου, Ε = 

ενέργεια ηλεκτρονίων (τυπικές τιμές 800MeV έως 2,5GeV). Οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για 

την επιτάχυνση ηλεκτρονίων σε τέτοιες υψηλές ταχύτητες ονομάζονται σύγχροτρα (synchrotron) και η 

ΗΜ ακτινοβολία που παράγεται έχει συχνότητα στο υπεριώδες και την περιοχή ακτίνων Χ. Είναι 

ιδιαίτερα μεγάλης έντασης και έντονα πολωμένη και χρησιμοποιείται για μια μεγάλη ποικιλία 

εφαρμογών, ανάμεσα στις οποίες και για κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ.  

 

8.3.1.3. Θερμική ακτινοβολία 

Τα άτομα και τα μόρια στην ύλη μεταβάλλουν την κίνησή τους λόγω της θερμικής ενέργειας. Η 

μεταβολή αυτή της κίνησης δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που αποτελούν το φάσμα θερμικής 

εκπομπής. Η εκπομπή φωτονίων στη θερμική ακτινοβολία δεν προέρχεται από αποδιέγερση 

συγκεκριμένων καταστάσεων, άρα δεν εξαρτάται από το είδος των ατόμων ή μορίων. Αντίθετα, 

προέρχεται από μεταβολή κίνησης των φορτισμένων ιόντων και διπόλων που απαρτίζουν την ύλη 

εξαιτίας της τυχαίας θερμικής κίνησης. Άρα, η συχνότητα του εκπεμπόμενου φωτός εξαρτάται από την 

τυχαία κίνηση, δηλαδή από τη θερμοκρασία του υλικού. 

Επομένως το φάσμα θερμικής ακτινοβολίας έχει συνεχή κατανομή, που εξαρτάται άμεσα από τη 

θερμοκρασία (βλ. Κεφ. 2) περιγράφεται από τη σχέση: 

 

 𝐼(𝑣, 𝑇) =
8휋𝑣2

𝑐3
ℎ𝑣

𝑒ℎ𝑣 𝑘𝑇 − 1
 [8-17] 

 

όπου Ι(ν,T) η ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, ν η συχνότητα της ακτινοβολίας, Τ η 

θερμοκρασία του υλικού, c η ταχύτητα του φωτός, k η σταθερά του Boltzmann, και h η σταθερά του 

Planck.   

Γενικά οποιαδήποτε ύλη με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν εκπέμπει πάντα θερμική 

ακτινοβολία. Η ένταση της εκπεμπόμενης θερμικής ακτινοβολίας αυξάνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας της ύλης. Το φάσμα έχει την μορφή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 8-8 και η συχνότητα 

που παρουσιάζει το μέγιστο της έντασης μετατοπίζεται σε μεγαλύτερες τιμές με την αύξηση της 

θερμοκρασίας της ύλης. 
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Σχήμα 8-8. Φάσμα θερμικής ακτινοβολίας για διαφορετικές θερμοκρασίες ύλης. Ύλη με μικρή 

θερμοκρασία εκπέμπει σε συχνότητες χαμηλότερες από αυτές της περιοχής του ορατού. Το 

διάγραμμα έγινε με τον προσομοιωτή Blackbody curves and filters explorer, University of Nebraska 

USA, 2009, http://astro.unl.edu  (permission to use for non-commercial purposes).    

 

 

8.3.2. Αποδιέγερση κβαντικών συστημάτων  

Οι πυρήνες ατόμων, άτομα ή και μόρια ελεύθερα ή σε υγρούς ή στερεούς κρυστάλλους αποτελούν 

κβαντικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο διακριτών επιτρεπτών ενεργειακών 

καταστάσεων. Η μετάβαση του συστήματος από μια επιτρεπτή ενεργειακή κατάσταση σε άλλη 

αντιστοιχεί σε αλλαγή της ενέργειάς του. Η αλλαγή αυτή της ενέργειας συνήθως αντιστοιχεί σε 

εκπομπή ή απορρόφηση ενός φωτονίου της αντίστοιχης ενέργειας. Συγκεκριμένα, όταν ένα διεγερμένο 

υλικό κβαντικό σύστημα αποδιεγείρεται και μεταπίπτει σε κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας από την 

αρχική – το πλεόνασμα της ενέργειας δίνεται για την εκπομπή φωτονίου αντίστοιχης συχνότητας 

(=ενέργειας). Η παραγωγή φωτός με παρόμοιους μηχανισμούς αντιστοιχεί πάντα σε γραμμικό φάσμα. 

Μερικές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ανάλογων μηχανισμών παραγωγής φωτός με αποδιέγερση 

κβαντικού συστήματος αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.  

 

8.3.2.1. Αποδιέγερση πυρήνων 

Οι ατομικοί πυρήνες μπορεί να βρεθούν σε διεγερμένη κατάσταση ως αποτέλεσμα πυρηνικών 

αντιδράσεων, αυθόρμητης ραδιενεργούς διάσπασης ή άλλης διέγερσης. Γενικά, παρουσιάζουν καλά 

διαχωρισμένες ενεργειακές καταστάσεις με μεγάλη ενεργειακή απόσταση μεταξύ των διαφορετικών 

ενεργειακών καταστάσεων. Επομένως κατά την αποδιέγερσή τους έχουμε εκπομπή φωτονίων μεγάλης 
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ενέργειας (γνωστά και ως ακτίνες γ) και με χαρακτηριστικές του πυρήνα συχνότητες. (Περισσότερες 

λεπτομέρειες στο Κεφ. 4). 

 

8.3.2.2. Αποδιέγερση ελεύθερων ατόμων 

Ελεύθερα άτομα (όπως στην περίπτωση μονοατομικών αερίων) στη διεγερμένη κατάσταση 

παρουσιάζουν καλά διαχωρισμένες ενεργειακές καταστάσεις. Όπως φαίνεται και από το προσεγγιστικό 

μοντέλο του Bohr, κοντά στη βασική ενεργειακή κατάσταση οι διαφορετικές επιτρεπτές ενεργειακές 

καταστάσεις παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ενεργειακή απόσταση, ενώ για ενεργειακές καταστάσεις 

που απέχουν από τη βασική κατάσταση οι ενεργειακές διαφορές μικραίνουν. Αποδιεγέρσεις αυτών των 

συστημάτων δίνουν φωτόνια χαρακτηριστικής συχνότητας, δηλαδή γραμμικό φάσμα, με συχνότητες 

που αντιστοιχούν συνήθως στην περιοχή του ορατού & υπεριώδους τμήματος του φάσματος φωτός. 

(Περισσότερες λεπτομέρειες στο Κεφ. 5). 

 

8.3.2.3. Αποδιέγερση ελεύθερων μορίων 

Ελεύθερα μόρια (όπως στην περίπτωση μοριακών αερίων) παρουσιάζουν επιτρεπτές ενεργειακές 

καταστάσεις καλά διαχωρισμένες ενεργειακά αλλά με περισσότερες ενεργειακές καταστάσεις από τα 

μεμονωμένα άτομα, καθώς μερικά ηλεκτρόνια διαμοιράζονται μεταξύ ατόμων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η αποδιέγερση δίνει φωτόνια χαρακτηριστικής συχνότητας που συναθροίζονται μεταξύ 

τους, δηλαδή φάσμα ταινιών, συνήθως με συχνότητες στην περιοχή του ορατού. (Περισσότερες 

λεπτομέρειες στο Κεφ. 6). 

 

8.3.2.4. Αποδιέγερση μορίων σε στερεά και υγρά 

Μόρια σε στερεά και υγρά, λόγω μεταβολών της ενεργειακής κατάστασης από περιστροφή και δόνηση, 

παρουσιάζουν πολλές επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις με μικρές μεταξύ τους ενεργειακές 

αποστάσεις. Αποδιέγερση αυτών των συστημάτων δίνει φωτόνια μικρής σχετικά ενέργειας, με 

συχνότητες συνήθως στην περιοχή του υπέρυθρου και των μικροκυμάτων. (Περισσότερες λεπτομέρειες 

στο Κεφ. 6) 

 

8.3.2.5. Αποδιέγερση μορίων σε κρυσταλλικά πλέγματα – φαινόμενα φωταύγειας  

Μόρια σε κρυσταλλικά πλέγματα παρουσιάζουν μια πληθώρα επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων 

με ελάχιστες ενεργειακές διαφορές μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων, που μπορεί πρακτικά να 

θεωρηθεί ως μια συνεχής κατάσταση και ονομάζεται (ενεργειακή) ζώνη σθένους. Η ζώνη αυτή ωστόσο 

διαχωρίζεται σαφώς ενεργειακά από την κατάσταση του ιονισμένου μορίου, η οποία ενεργειακά 

αποτελεί μια δεύτερη ζώνη, την ζώνη αγωγιμότητας. Η ενεργειακή διαφορά ανάμεσα σε ζώνη σθένους 

και αγωγιμότητας είναι χαρακτηριστική του κρυσταλλικού πλέγματος και αντιστοιχεί σε φωτόνια με 

συχνότητες στην περιοχή του ορατού φωτός. Συχνά, στην απαγορευμένη ζώνη υπάρχουν μερικές 

μεμονωμένες επιτρεπτές ενεργειακές στάθμες που οφείλονται σε άτομα προσμίξεων (Σχήμα 8-9). 

Ως αποτέλεσμα κάποιας εξωτερικής διέγερσης (π.χ. όταν ένα φωτόνιο αλληλεπιδράσει με την ύλη) 

ελευθερώνονται ενεργειακά ηλεκτρόνια από την ζώνη σθένους και μεταπηδούν στην ζώνη 

αγωγιμότητας. Καθότι η παρουσία τους στην ζώνη αγωγιμότητας δεν είναι ενεργειακά σταθερή, τα 

ηλεκτρόνια γρήγορα μεταπίπτουν πίσω στην ζώνη σθένους. Η διαφορά ενέργειας μετατρέπεται σε 

φωτόνιο αντίστοιχης ενέργειας (η οποία για τα περισσότερα υλικά είναι στην περιοχή του ορατού 

φωτός). Αυτή είναι η ακτινοβολία φθορισμού, που συνήθως εκπέμπεται συνήθως σε πολύ μικρά 

χρονικά διαστήματα, μικρότερα του 10-10 sec και διαρκεί όσο διαρκεί και το εξωτερικό ερέθισμα που 

διεγείρει το σύστημα. Το φαινόμενο του φθορισμού χρησιμοποιήθηκε εκτενώς για την μετατροπή 

φωτονίων υψηλότερης συχνότητας (π.χ. ακτίνων Χ) σε φωτόνια ορατού φωτός που ανιχνεύονται από 

τον άνθρωπο, στις φθορίζουσες οθόνες (υψηλής ενέργειας φωτόνιο διεγείρει τα ηλεκτρόνια του 

κρυστάλλου, που όταν αποδιεγείρονται δίνουν χαρακτηριστικής ακτινοβολίας φωτόνια φθορισμού).  
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Σχήμα 8-9. Επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις κρυσταλλικού πλέγματος (μακροσκοπικά συνεχείς 

ζώνες σθένους και αγωγιμότητας, διακριτές ενδιάμεσες στάθμες).  

 

Κατά την μετάπτωση του το ηλεκτρόνιο μπορεί να παγιδευτεί σε κάποια από τις διακριτές ενεργειακές 

στάθμες μέσα στην απαγορευμένη ζώνη. Από κει, και λόγω θερμικής ενέργειας, μπορεί να διεγερθεί 

και πάλι στην ζώνη αγωγιμότητας και να μεταπέσει στην ζώνη σθένους δίνοντας πάλι την 

χαρακτηριστική ακτινοβολία. Αυτή η καθυστερημένη ακτινοβολία ονομάζεται ακτινοβολία 

φωσφορισμού. Στο φαινόμενο του φωσφορισμού ο χρόνος αποδιέγερσης μπορεί να είναι από 10-10 sec 

έως και ώρες και μέρες, επομένως  ακτινοβολία φωσφορισμού εκπέμπεται απουσία εξωτερικού 

ερεθίσματος για τη διέγερση του κρυστάλλου (έπεται αυτού).  

Σε κρυστάλλους που οι διακεκριμένες ενεργειακές καταστάσεις από τις προσμίξεις απέχουν αρκετή 

απόσταση (ενεργειακή) από την ζώνη αγωγιμότητας, η θερμική ενέργεια στη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος δεν είναι αρκετή για να διεγείρει το παγιδευμένο ηλεκτρόνιο από την ενδιάμεση 

κατάσταση στην ζώνη αγωγιμότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ισχυρή θέρμανση για την 

απελευθέρωση του ηλεκτρονίου και την μετέπειτα αποδιέγερσή του με την εκπομπή της 

χαρακτηριστικής ακτινοβολίας. Η εκπομπή φωτονίου φθορισμού που απαιτεί ισχυρή θέρμανση 

αποτελεί το φαινόμενο της θερμοφωταύγειας. Το φαινόμενο αυτό χρησιμοποιείται εκτενώς για 

δοσιμετρία ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Ενεργειακά φωτόνια διεγείρουν τα ηλεκτρόνια, τα οποία κατά 

την μερική αποδιέγερση παγιδεύονται στις ενδιάμεσες στάθμες. Ισχυρή θέρμανση τα απελευθερώνει 

δίνοντας φωτόνια θερμοφωταύγειας. Η ένταση του φωτός στη θερμοφωταύγεια είναι ανάλογη του 

πληθυσμού των παγιδευμένων ηλεκτρονίων, που είναι ανάλογος του αριθμού των αρχικών φωτονίων 

που προκάλεσαν τη διέγερση. (Περισσότερες λεπτομέρειες στο Κεφ. 6) 

 

8.3.2.6. LASER 

Στην περίπτωση φαινομένων φωταύγειας, διεγερμένο άτομο μεταπίπτει στην κατάσταση ηρεμίας, 

εκπέμποντας φωτόνιο με ενέργεια ίση με την διαφορά την διεγερμένης ενεργειακής στάθμης και της 

κατάστασης ηρεμίας. Η αποδιέγερση είναι αυθόρμητη (δεν εξαρτάται από κάποιο εξωτερικό αίτιο) και 

συνήθως συμβαίνει σε χρόνο της τάξης μs ή ns μετά την διέγερση (π.χ. φθορισμός). Τα φωτόνια που 

εκπέμπονται από ένα σύνολο ατόμων δεν έχουν καμία συσχέτιση το ένα με το άλλο, επομένως τα 

φωτόνια εκπέμπονται με διαφορετική φάση και κατεύθυνση.  

Ωστόσο, στην περίπτωση που ένα φωτόνιο κατάλληλης ενέργειας βρεθεί στη γειτονιά διεγερμένου 

ηλεκτρονίου υπάρχει η πιθανότητα να συμβεί το φαινόμενο της εξαναγκασμένης αποδιέγερσης, το 

άτομο εξαναγκάζεται να αποδιεγερθεί, εκπέμποντας φωτόνιο με ενέργεια όση η διαφορά διεγερμένης 

μετασταθούς κατάστασης και κατάστασης ηρεμίας. Το εκπεμπόμενο φωτόνιο έχει ίδια ακριβώς 
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συχνότητα, φάση και διεύθυνση διάδοσης με το αρχικό. Το φως που παράγεται με αυτό το φαινόμενο 

της εξαναγκασμένης αποδιέγερσης είναι το φως LASER. (Περισσότερες λεπτομέρειες στο Κεφ. 5). 

 

8.3.3. Εξαΰλωση ύλης-αντιύλης  

Όπως είδαμε στο Κεφ. 2, ένα σωμάτιο και το αντισωμάτιό του όταν συναντηθούν εξαϋλώνονται με 

ταυτόχρονη μετατροπή της μάζας ενέργειάς τους σε φωτόνιο. Για τη διατήρηση ενέργειας πριν και 

μετά το φαινόμενο, η διαθέσιμη ενέργεια για μετατροπή σε φωτόνιο είναι ίση με το άθροισμα της 

μάζας-ενέργειας των δύο σωματιδίων (που ως σωμάτιο-αντισωμάτιο έχουν ίση μάζα, m):  

 

 𝛦𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐 = 2𝑚𝑐
2   [8-18] 

 

Ωστόσο, πρέπει να διατηρηθεί και η ορμή. Στο σύστημα, αρχικά η ορμή είναι πρακτικά μηδενική, 

καθώς τα σωματίδια πρέπει να έχουν πολύ μικρές ταχύτητες για να πλησιάσουν το ένα το άλλο. Μετά 

την εξαΰλωση, αν όλη η ενέργεια δοθεί για δημιουργία ενός μόνο φωτονίου, αυτό θα φέρει ορμή που 

δίδεται από την Εξίσωση [8-3], που δεν είναι μηδενική. Για να ικανοποιηθεί η διατήρηση ορμής, η 

συνολική ενέργεια δίδεται για τη δημιουργία δύο φωτονίων ίσης ενέργειας και αντίθετης διεύθυνσης 

(άρα ίσης και αντίθετης ορμής).  

H πιο συνήθης εξαΰλωση είναι αυτή του ηλεκτρονίου και του ποζιτρονίου, καθώς το ποζιτρόνιο 

παράγεται φυσικά στην ύλη από συγκεκριμένους φυσικούς ραδιενεργούς πυρήνες (β+ διάσπαση, βλ. 

Κεφ. 4). Στην περίπτωση αυτή η διαθέσιμη ενέργεια είναι συνολικά 1022 keV που μοιράζεται για τη 

δημιουργία 2 φωτονίων το καθένα ενέργειας 511keV.  

  

8.4. Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης φωτός με την ύλη 

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα πιο σημαντικά φαινόμενα του κόσμου μας συμβαίνουν όταν 

αλληλεπιδρά το φως με την ύλη. Καθώς τα φωτόνια είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, μπορούν να 

εισχωρήσουν αρκετά στον κενό χώρο μέσα στην ύλη χωρίς να αλληλεπιδράσουν. Η αλληλεπίδρασή 

τους γίνεται όταν βρεθούν στη ‘γειτονιά’ κάποιου ελεύθερου φορτίου (ηλεκτρόνιο ή πυρήνας) ή όταν 

αλληλεπιδράσουν με το κβαντικό σύστημα των ηλεκτρονίων στο άτομο ή των νουκλεονίων στον 

πυρήνα διεγείροντάς τα σε υψηλότερες επιτρεπτές καταστάσεις.  

Η πιθανότητα να συμβεί ένα φαινόμενο αλληλεπίδρασης φωτονίου και σωματιδίου (ηλεκτρονίου, 

πυρήνα, ατόμου, μορίου, κλπ.) ορίζεται ως ο χώρος γύρω από το σωματίδιο στον οποίο αν βρεθεί το 

φωτόνιο θα υπάρξει αλληλεπίδραση. Ο χώρος αυτός ονομάζεται ενεργός διατομή (σ) και εκφράζεται 

ως εμβαδό (επιφάνεια) ανά σωματίδιο. Η ενεργός διατομή για τα περισσότερα φαινόμενα 

αλληλεπίδρασης είναι εξαιρετικά μικρή, της τάξης του 10-28 m2. Για ευκολία λοιπόν η ενεργός διατομή 

εκφράζεται συνήθως σε μονάδες όχι του SI αλλά σε barns (b) όπου:  

 

 1 𝑏𝑎𝑟𝑛 = 1𝑏 = 10−28𝑚2 = 10−28 𝜏휀𝜏휌𝛼𝛾𝜔휈휄휅ά 휇έ𝜏휌𝛼  [8-19] 

 

Η αλληλεπίδραση φωτονίων με την ύλη έχει γενικά ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους από την 

αρχική δέσμη (υπάρχουν κι εξαιρέσεις, όπως στην περίπτωση της εξαναγκασμένης αποδιέγερσης όπου 

το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης είναι η δημιουργία ενός ακόμα φωτονίου πανομοιότυπου με το 

αρχικό που προστίθεται στην αρχική δέσμη, βλ. LASER). Η απομάκρυνση αυτή μπορεί να αντιστοιχεί 

σε πλήρη απορρόφηση του φωτονίου όπου όλη η ενέργεια δίνεται στο σύστημα, ή σε στιγμιαία 

απορρόφηση που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δίνει ένα νέο φωτόνιο (ίδιας ή διαφορετικής 

συχνότητας και διαφορετικής διεύθυνσης) ή στην αλλαγή της συχνότητας ή/και της διεύθυνσης του 

αρχικού φωτονίου. Γενικά, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις τύπους αλληλεπιδράσεων του φωτός με την 

ύλη: 
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 αλληλεπιδράσεις συντονισμού, όπου το φωτόνιο έχει την κατάλληλη ενέργεια που αντιστοιχεί 

σε διαφορά ενεργειακών καταστάσεων του συστήματος – το φωτόνιο μπορεί να απορροφηθεί 

από το σύστημα και να το διεγείρει σε μεγαλύτερης ενέργειας κατάσταση ή να προκαλέσει 

εξαναγκασμένη αποδιέγερση του συστήματος στη θεμελιώδη κατάστασή του με ταυτόχρονη 

εκπομπή δεύτερου πανομοιότυπου φωτονίου (LASER) 

 ιονισμός, όπου το φωτόνιο έχει αρκετή ενέργεια ώστε να εκδιώξει ένα ηλεκτρόνιο από το 

άτομο προκαλώντας τον ιονισμό του  

 (ελαστική) σκέδαση, όπου το φωτόνιο δεν έχει την κατάλληλη ενέργεια για να προκαλέσει 

φαινόμενο συντονισμού ούτε αρκετή ενέργεια για να προκαλέσει ιονισμό – αλληλεπιδρά 

στιγμιαία με το υλικό σύστημα και επανεκπέμπεται χωρίς αλλαγή συχνότητας, αλλά με 

αλλαγή ορμής (κατεύθυνσης) – σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί και αλλαγή 

συχνότητας (ενέργειας) του φωτονίου, οπότε αναφερόμαστε σε ανελαστική σκέδαση.  

Τα επιμέρους φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός με την ύλη είναι  πολλά σε αριθμό και παρακάτω 

αναφέρονται ενδεικτικά μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα. Γενικά, μπορεί κανείς να συνοψίσει το είδος 

των φαινομένων αλληλεπίδρασης φωτός με την ύλη για τα διάφορα τμήματα του φάσματος του φωτός 

όπως αναφέρει ο Πίνακας 8-1.  

 

Πίνακας 8-1. Αλληλεπίδραση φωτονίων με την ύλη για τις διάφορες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος 

είδος ακτινοβολίας μήκος κύματος είδος αλληλεπίδρασης 

ακτίνες γ < 1 pm πυρηνικά φαινόμενα – εκδίωξη ηλεκτρονίων 

ακτίνες Χ 1nm – 1 pm πυρηνικά φαινόμενα – εκδίωξη ηλεκτρονίων 

υπεριώδης 400 nm – 1nm εκδίωξη ηλεκτρονίων – διέγερση ηλεκτρονίων 

ορατό 750 nm – 400 nm διέγερση ηλεκτρονίων 

υπέρυθρη 750 nm – 25 μm μοριακή δόνηση 

μικροκύματα 25 μm – 1mm 
μοριακή στρέψη & περιστροφή 

μαγνητικός συντονισμός ηλεκτρονίου  

ραδιοκύματα > 1mm 
ταλάντωση φορτίων σε αγωγούς 

πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός 

 

Συγκεκριμένα, σε μικρές συχνότητες τα φαινόμενα που παρατηρούνται είναι κυρίως αλληλεπίδραση 

με ελεύθερα φορτία και ταλάντωσή τους σε αγωγούς. Σε αυτή την περιοχή του φάσματος εμφανίζεται 

κι ένα ξεχωριστό φαινόμενο της κατηγορίας συντονισμού, που παρατηρείται μόνο κάτω από ειδικές 

συνθήκες (όταν η ύλη βρίσκεται σε μαγνητικό πεδίο): πρόκειται για το φαινόμενο του πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού. που αφορά σε διέγερση του πυρήνα σε καταστάσεις που αντιστοιχούν σε 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην περιοχή των ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Αυτές οι επιπλέον επιτρεπτές 

ενεργειακές καταστάσεις εμφανίζονται μόνο όταν το πυρηνικό σπιν αλληλεπιδράσει με εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο και η ενεργειακή διαφορά μεταξύ τους αντιστοιχεί σε φωτόνια ραδιοφωνικών 

συχνοτήτων (σε αντίθεση με την ενεργειακή διαφορά των κλασικών πυρηνικών ενεργειακών 

καταστάσεων που αντιστοιχεί σε φωτόνια πολύ υψηλότερων συχνοτήτων, στην περιοχή των ακτίνων 

γ).  

Στην περιοχή των μικροκυμάτων, η αλληλεπίδραση είναι κυρίως με διέγερση σε καταστάσεις κοντά 

στη θεμελιώδη κατάσταση μορίων που αντιστοιχούν σε στρέψη και περιστροφή του μορίου (κι 

επομένως και σε αύξηση της θερμικής ενέργειας). Στην ίδια περιοχή έχουμε και αντίστοιχο φαινόμενο 

μαγνητικού συντονισμού του ηλεκτρονίου. Εδώ, παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, η σύζευξη 

του σπιν ατομικών ηλεκτρονίων με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, δημιουργεί επιπλέον επιτρεπτές 

ενεργειακές καταστάσεις που η διέγερση-αποδιέγερση αντιστοιχεί σε φωτόνια συχνότητας 

μικροκυμάτων (σε αντίθεση με τις κλασικές ατομικές επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις που για τα 
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περισσότερα άτομα είναι στην περιοχή του υπεριώδους και κυρίως των ακτίνων Χ). Στην περιοχή των 

υπερύθρων, η αλληλεπίδραση είναι κυρίως με διέγερση σε καταστάσεις κοντά στη θεμελιώδη 

κατάσταση μορίων που αντιστοιχούν σε μοριακή δόνηση (κι επομένως και σε αύξηση της θερμικής 

ενέργειας). Σε αυτές τις δύο περιοχές, μικροκυμάτων και υπερύθρων έχουμε και τις περισσότερες 

τεχνικές μοριακής φασματοσκοπίας.  

Στην περιοχή του ορατού, το κύριο φαινόμενο αλληλεπίδρασης είναι η διέγερση ατομικών 

ηλεκτρονίων. Εδώ είναι η περιοχή της φωτοχημείας, δηλαδή των χημικών αντιδράσεων που 

υποβοηθούνται με τη διέγερση των ηλεκτρονίων. Τέλος στις πιο υψηλές συχνότητες, ακτίνες Χ και γ, 

οι βασικοί μηχανισμοί αλληλεπίδρασης έχουν ως αποτέλεσμα ιονισμό των ατόμων, ενώ για υψηλές 

συχνότητες μπορεί να παρατηρηθεί και αλληλεπίδραση με τον πυρήνα.  

Το βασικό είδος της αλληλεπίδρασης για τις διάφορες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 

συνοψίζεται στο Σχήμα 8-10. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται μερικοί βασικοί μηχανισμοί 

αλληλεπίδρασης φωτονίων με την ύλη.  

 

Χ & γ

υπεριώδες

μ
ο

ρ
ια

κή
 δ

ιέ
γε

ρ
σ

η
ιο

νι
σ

μ
ό

ς

π
υ

ρ
η

νι
κά

φ
α

ιν
ό

μ
εν

α

ορατό 

υπέρυθρο 

μικροκύματα 

ραδιοκύματα 

+

+

+

συχνότητα

εν
έρ

γε
ια

μήκος κύματος

ιο
νι

σ
μ

ό
ς

 

Σχήμα 8-10. Σχηματική αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης των φωτονίων με την ύλη για τις 

διάφορες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.  

 

 

8.4.1. Ελαστική σκέδαση Rayleigh 

Είναι η ελαστική σκέδαση ενός φωτονίου από όλο το άτομο. Αυτό το φαινόμενο συνεισφέρει αρκετά 

στην απορρόφηση των φωτονίων μέσα στην ύλη, ιδίως για ύλη με μεγάλο ατομικό αριθμό και για 

σχετικά μικρές ενέργειες φωτονίων, όπου η ενέργεια του φωτονίου δεν είναι αρκετή για να διεγείρει 

ηλεκτρόνιο σε διεγερμένη κατάσταση. Το φωτόνιο αλληλεπιδρά στιγμιαία με όλο το ηλεκτρονιακό 

νέφος του μορίου ή τους ατόμου, αλλά δεν έχει την κατάλληλη ενέργεια για να διεγείρει το σύστημα 

σε κάποια επιτρεπτή ενεργειακή κατάσταση ούτε την απαραίτητη ενέργεια για να ιονίσει το άτομο. 

Στην ελαστική σκέδαση, επανεκπέμπεται άμεσα με ίδια συχνότητα αλλά διαφορετική κατεύθυνση. Η 

σκέδαση γίνεται προς όλες τις διευθύνσεις.  

Σε αυτή την σκέδαση οφείλεται το γαλάζιο χρώμα του ουρανού. Στην περιοχή του ορατού φωτός η 

πιθανότητα να συμβεί η ελαστική αυτή σκέδαση αυξάνει όσο αυξάνει ο ατομικός αριθμός της ύλης και 
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όσο αυξάνει η συχνότητα του φωτονίου (συγκεκριμένα είναι ανάλογη του αντιστρόφου της τέταρτης 

δύναμης του μήκους κύματος, ~λ-4 ή αλλιώς ανάλογη της τέταρτης δύναμης της συχνότητας του 

φωτονίου ν4). Τυπική τιμή για την πιθανότητα να συμβεί η σκέδαση Rayleigh στην περιοχή του ορατού 

είναι της τάξης του 1 φωτονίου στα 103. Για συχνότητες φωτονίου μεγαλύτερες από το υπεριώδες (και 

πάντα σε σχέση με τον ατομικό αριθμό της ύλης) η πιθανότητα να συμβεί η σκέδαση Rayleigh μικραίνει 

γρήγορα. Το μπλε φως (μεγαλύτερη συχνότητα από τις άλλες συνιστώσες του ορατού φωτός) 

σκεδάζεται έντονα, διασκορπίζεται προς όλες τις διευθύνσεις και δίνει την εντύπωση ότι ο ουρανός 

είναι γαλάζιος. (Είναι χαρακτηριστικό ότι φωτογραφίες στο διάστημα έχουν ως φόντο το μαύρο, καθώς 

δεν υπάρχει ατμόσφαιρα για να σκεδάσει το φως). Επίσης, κατά το ηλιοβασίλεμα ή την ανατολή, όταν 

το φως του ήλιου διανύει περισσότερη απόσταση μέσα στην ατμόσφαιρα, η ίδια σκέδαση διαχέει 

γρήγορα τη γαλάζια συνιστώσα και δίνει το γαλάζιο χρώμα στο περισσότερο του ουρανού, αφήνοντας 

σχετικά ανέπαφη την κόκκινη συνιστώσα του ορατού φωτός να φτάσει μέχρι τον παρατηρητή και 

δίνοντας την εντύπωση ότι ο ουρανός έχει κοκκινωπό χρώμα (Σχήμα 8-11). 
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Σχήμα 8-11. Το χρώμα του ουρανού κατά τη διάρκεια της μέρας και κατά το ηλιοβασίλεμα ή την 

ανατολή οφείλεται στην ελαστική σκέδαση που είναι εντονότερη για τη γαλάζια συνιστώσα του 

ορατού φωτός.   

 

H ελαστική σκέδαση Rayleigh αναφέρεται και ως σύμφωνη σκέδαση, μια και το σκεδαζόμενο φωτόνιο 

έχει απλώς διαφορετική κατεύθυνση από το αρχικό ενώ διατηρεί την ίδια συχνότητα. Αυτός ο 

μηχανισμός ελαστικής σκέδασης (και παρόμοιοι) είναι ο υπεύθυνος για την περίθλαση των ακτίνων Χ 

στην κρυσταλλογραφία.  

 

8.4.2. Ανελαστική σκέδαση Raman 

Ανακαλύφθηκε το 1928 από τον Raman, απ’ όπου πήρε και το όνομα. Πρόκειται για αλληλεπίδραση 

φωτονίου με μόριο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου το μόριο αλλάζει την ενεργειακή του κατάσταση 

(περιστροφή ή δόνηση) και η διαφορά ενέργειας παρουσιάζεται ως αλλαγή της ενέργειας του φωτονίου. 

Η διαφορά της ενέργειας του εκπεμπόμενου φωτονίου με την ενέργεια του αρχικού φωτονίου είναι 

χαρακτηριστική της μοριακής δομής, και το φαινόμενο χρησιμοποιείται ως βάση μιας σημαντικής 
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φασματοσκοπικής μεθόδου για την ανάλυση μοριακής δομής (φασματοσκοπία Raman). Το αρχικό 

φωτόνιο μπορεί να αλληλεπιδράσει με μόριο σε βασική κατάσταση, δίνοντάς του ενέργεια για 

περιστροφή ή δόνηση, με αποτέλεσμα το εκπεμπόμενο φωτόνιο να έχει μικρότερη ενέργεια. Ωστόσο, 

το αρχικό φωτόνιο μπορεί να αλληλεπιδράσει και με μόριο που βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση 

περιστροφής ή δόνησης, και να το αναγκάσει σε αποδιέγερση με αποτέλεσμα το τελικό φωτόνιο να 

έχει μεγαλύτερη ενέργεια από το αρχικό (να πάρει ενέργεια από το μόριο). Επειδή οι καταστάσεις 

περιστροφής και δόνησης παρουσιάζονται συνεχείς ως προς τις επιτρεπτές ενέργειες, η ανελαστική 

σκέδαση Raman δεν είναι αυστηρά φαινόμενο συντονισμού και μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 

ενέργεια φωτονίου.  

 

8.4.3. Διέγερση ηλεκτρονίων και φωτοχημεία 

Φως στην περιοχή του ορατού (και γύρω από αυτό, δηλαδή υπέρυθρο και υπεριώδες) αντιστοιχεί σε 

ενέργειες διέγερσης των ηλεκτρονίων στα άτομα, κι επομένως έχει ως βασικό μηχανισμό 

αλληλεπίδρασης την απορρόφηση από ατομικό ηλεκτρόνιο με αποτέλεσμα τη διέγερση του 

ηλεκτρονίου σε υψηλότερη επιτρεπτή ενεργειακή στιβάδα. H περίσσεια ενέργειας του διεγερμένου 

ηλεκτρονίου μπορεί να δοθεί είτε για την κατάλυση μοριακών δεσμών και τη διάσπαση ενώσεων είτε 

ως η απαιτούμενη ενέργεια για ενδόθερμες χημικές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων 

ενώσεων. Τα παραδείγματα της φωτοχημείας είναι πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά για τη ζωή και την 

τεχνολογία, και αποτελούν ολόκληρο κλάδο της χημείας. Στις παρακάτω παραγράφους παραθέτουμε 

τρία σημαντικά παραδείγματα, το φωτογραφικό φιλμ (που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς ως ανιχνευτής 

φωτονίων), τη φωτοχημεία της όρασης και τη φωτοσύνθεση.  

 

8.4.3.1. Φωτογραφικό και ακτινογραφικό φιλμ 

Η πιο κλασική μέθοδος για την ανίχνευση ορατού φωτός (αλλά και υψηλότερων συχνοτήτων όπως οι 

ακτίνες Χ) βασίζεται σε φωτοχημικές αντιδράσεις στο φωτογραφικό  με φιλμ. Το ενεργό υλικό στο 

φωτογραφικό φιλμ είναι το φωτογραφικό γαλάκτωμα που αποτελείται από κόκκους βρωμιούχου 

αργύρου (AgBr, διαμέτρου 1 μm ο καθένας) μέσα σε στρώμα ζελατίνας. Κατά την αλληλεπίδραση των 

φωτονίων με το γαλάκτωμα, τα φωτόνια διεγείρουν το μόριο του βρωμιούχου αργύρου, με αποτέλεσμα 

την διάσπασή του και την δημιουργία ιόντων αργύρου και βρώμιου. To ανιόν βρωμίου χάνει το 

ηλεκτρόνιο, το οποίο στη συνέχεια ενώνεται με το κατιόν αργύρου για να δώσει ουδέτερο άτομο 

αργύρου: 

 

 𝐴𝑔+𝐵𝑟−
      ℎ𝜈     
→      𝐴𝑔+ + 𝐵𝑟 + 𝑒−  [8-20] 

 

 𝐴𝑔+ + 𝑒−
                
→      𝐴𝑔  [8-21] 

 

όπου ο αστερίσκος υποδηλώνει τη διεγερμένη μορφή του μορίου του βρωμιούχου αργύρου. Η 

κατανομή των ιόντων αργύρου στον χώρο δίνει την λανθάνουσα εικόνα. Σημειώστε ότι ο ελεύθερος 

άργυρος δίνει στο φιλμ το μαύρο χρώμα – δηλαδή, τα σημεία του φιλμ που δέχτηκαν περισσότερα 

φωτόνια έχουν πιο έντονο μαύρο χρώμα (αυτό που ονομάζουμε αρνητική εικόνα). Η σταθεροποίηση 

της λανθάνουσας εικόνας γίνεται με ειδική επεξεργασία (εμφάνιση) του φιλμ. Κατά την εμφάνιση, 

χρησιμοποιούνται ειδικές χημικές ουσίες για τη σταθεροποίηση του αργύρου και την απομάκρυνση του 

βρώμιου καθώς και των υπόλοιπων κόκκων βρωμιούχου αργύρου. 

 

8.4.3.2. Η φωτοχημεία της όρασης 

Η διαδικασία της όρασης περιλαμβάνει τρία διαδοχικά βήματα: 
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(1) δημιουργία εικόνας (ειδώλου) στο πίσω μέρος του ματιού (αμφιβληστροειδής χιτώνας) με τη 

βοήθεια διαθλαστικού συστήματος που συγκροτείται από τον φακό αλλά και τα υπόλοιπα 

τμήματα του οφθαλμού, όπως το υδατοειδές και υαλώδες υγρό (βλ. Κεφ. 10 για την ανάλυση 

της γεωμετρικής οπτικής της όρασης),  

(2) ανίχνευση του ειδώλου στον αμφιβληστροειδή (φωτοχημεία όρασης), και  

(3) μεταφορά του σήματος στον εγκέφαλο μέσω νευρικής ώσης και επεξεργασία 

(νευροφυσιολογία και φυσική της κυτταρικής μεμβράνης, βλ. Κεφ. 15). 

Μια απλή σχηματική αναπαράσταση του οφθαλμού φαίνεται στο Σχήμα 8-12. Η ανίχνευση του 

φωτεινού ειδώλου στον αμφιβληστροειδή βασίζεται σε φαινόμενο διέγερσης ατομικού 

ηλεκτρονίου από φως. Συγκεκριμένα, στον αμφιβληστροειδή βρίσκονται κύτταρα που φέρουν 

φωτοευαίσθητη ουσία: τα ραβδία που φέρουν τη ροδοψίνη, και τριών ειδών κωνία που φέρουν 

άλλα παρόμοια φωτοευαίσθητα μόρια (Σχήμα 8-12, δεξιά). Τα φωτόνια διασχίζουν τα κύτταρα 

στον αμφιβληστροειδή για να απορροφηθούν από τα φωτοευαίσθητα μόρια στο μακρινό άκρο των 

ραβδίων και των κωνίων. Όσα φωτόνια δε διεγείρουν τα φωτοευαίσθητα μόρια, απορροφούνται 

τελικά από το μελάγχρουν επιθήλιο (ώστε να μην ανακλαστούν και μετά από διαδοχικές 

ανακλάσεις προκαλέσουν διέγερση που όμως δε θα αντιστοιχεί σε πραγματική εικόνα).  

 

υδατοειδές υγρό

φακός

υαλώδες σώμα

αμφιβληστροειδής 

χιτώνας

οπτικό νεύρο

κερατοειδής

χιτώνας

φως

ραβδίο 3 είδη κωνίων

πυρήνας

συναπτικές
απολήξεις

φωτοευαίσθητα 
μόρια

φως

 

Σχήμα 8-12.Σχηματική αναπαράσταση του οφθαλμού (αριστερά), με τη φωτοευαίσθητη στιβάδα 

του αμφιβληστροειδή στο βάθος του οφθαλμού. Οι φωτοευαίσθητες ουσίες βρίσκονται σε ειδικά 

κύτταρα της εξώτερης στιβάδας του αμφιβληστροειδή, τα ραβδία και τα κωνία (αριστερά). O 

χρωματισμός στα κωνία είναι τελείως ενδεικτικός με σκοπό να αναδείξει ότι υπάρχουν κωνία με 

διαφορετικά φωτοευαίσθητα μόρια που αντιδρούν σε διαφορετικές συχνότητες του ορατού φωτός, 

δίνοντας έτσι την πληροφορία που ο εγκέφαλος μεταφράζει ως ‘χρώμα’.  

 

Η ροδοψίνη είναι ένα οργανικό μόριο (μια μορφή βιταμίνης Α) που μπορεί να έχει δύο διαφορετικές 

μορφές: (α) στη σταθερή κατάσταση (αναδιπλωμένη 11-cis μορφή) και (β) στη διεγερμένη κατάσταση 

(γραμμική all-trans μορφή). Ένα φωτόνιο (του ειδώλου) διεγείρει τη ροδοψίνη από τη σταθερή στη 

διεγερμένη all-trans μορφή. Η ασταθής μορφή της ροδοψίνης δρα καταλυτικά ώστε να συμβεί μια σειρά 

από βιοχημικές αντιδράσεις που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα να κλείσουν αντλίες ιόντων Νa στην 

κυτταρική μεμβράνη του κυττάρου, η μεμβράνη να πολωθεί και να ξεκινήσει ηλεκτρικός παλμός, που 

διαδίδεται στον εγκέφαλο μέσα από ένα πολύπλοκο δίκτυο νευρικών και άλλων κυττάρων που 

συνδέονται με τα ραβδία και τα κωνία (Σχήμα 8-13).   

Τα ραβδία, τα οπτικά κύτταρα που περιέχουν ροδοψίνη, βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια του 

αμφιβληστροειδούς, είναι της τάξης των 125 εκατομμυρίων. Η ροδοψίνη διεγείρεται από φως όλων 

των συχνοτήτων στο φάσμα του ορατού, επομένως τα ραβδία δεν έχουν την ικανότητα να διακρίνουν 

μεταξύ χρωμάτων. Ωστόσο, η μεγαλύτερη απόκριση είναι στην περιοχή των 490nm (πράσινο φως) γι’ 

αυτό και στο σκοτάδι η καλύτερη όραση επιτυγχάνεται με πράσινο φως. Kάθε ραβδίο περιέχει μεγάλο 

αριθμό μορίων ροδοψίνης (της τάξης των 100 εκατομμυρίων μορίων) που ανανεώνονται κάθε περίπου 

10 μέρες καθόλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Αυτό επιτρέπει στο ραβδίο να ανιχνεύει μικρές 
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ποσότητες φωτός (ακόμα και λίγα φωτόνια). Ωστόσο, τα ραβδία συγκλίνουν πολλά μαζί στα δίπολα 

κύτταρα, ως αποτέλεσμα το ερέθισμα από τα ραβδία δεν αντιστοιχεί σε καλή χωρική διακριτική 

ικανότητα.  

Η αντίληψη του χρώματος γίνεται με ανάλογη διαδικασία στα κωνία, ένα δεύτερος τύπος οπτικών 

κυττάρων (περίπου 5.5 εκατομμύρια σε κάθε οφθαλμό) που βρίσκονται κυρίως στην κεντρική περιοχή 

του αμφιβληστροειδή. Στον άνθρωπο υπάρχουν 3 ειδών κωνία. Κάθε είδος κωνίων διαθέτει μόρια 

αντίστοιχα με της ροδοψίνης που διεγείρονται όμως από φωτόνια συγκεκριμένου μήκους κύματος: είτε 

κόκκινο (558nm), είτε πράσινο (531nm) είτε μπλε (419nm). Δηλαδή, η όραση του ανθρώπου είναι 

τριχρωματική. Η σχετική διέγερση των τριών ειδών κωνίων μεταφράζεται στον εγκέφαλο ως το 

συγκεκριμένο κάθε φορά χρώμα. Για παράδειγμα, η αντίληψη του κίτρινου χρώματος αντιστοιχεί σε 

διέγερση των κωνίων που είναι ευαίσθητα στο πράσινο και σε σχετικά μικρότερη διέγερση των κωνίων 

που είναι ευαίσθητα στο κόκκινο.  

Κατά τη διέγερση τα φωτοευαίσθητα μόρια διασπώνται. Στη συνέχεια συντίθενται ξανά στην αρχική 

τους μορφή. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα (στα κωνία 5-10 λεπτά της ώρας, στα ραβδία 

μέχρι και 30 λεπτά) – σε αυτό οφείλεται η αργή προσαρμογή της όρασης στο σκοτάδι.  

 

αμφιβληστροειδής

υαλώδες σώμα

φως

ραβδίο

κωνίο

μελάγχρουν επιθήλιο

δίπολα κύτταρα

γαγγλιακά κύτταρα

 

Σχήμα 8-13. Σχηματική αναπαράσταση (απλοποιημένη) της κυτταρικής οργάνωσης του 

αμφιβληστροειδή.  

 

 

8.4.3.3. Η φωτοχημεία της φωτοσύνθεσης 

Η φωτοσύνθεση ίσως είναι από τις πιο σημαντικές βιοχημικές διεργασίες, κατά την οποία η φωτεινή 

ενέργεια χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των απλών ανόργανων μορίων του διοξειδίου του άνθρακα 

και του νερού, σε οργανικές ενώσεις όπως η γλυκόζη. H φωτοσύνθεση είναι μια πολύπλοκη χημική 

διεργασία που μπορούμε όμως να τη συνοψίσουμε στην παρακάτω εξίσωση: 

  

 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂
      ℎ𝜈,   𝜒𝜆𝜔𝜌𝜊𝜑ύ𝜆𝜆      
→                  𝐶6𝐻12𝑂6 [8-22] 
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Αρχικά τα φωτόνια διεγείρουν ηλεκτρόνιο στο μόριο της χλωροφύλλης. Το συγκεκριμένο μόριο 

διεγείρεται έντονα από ορατό φως συχνοτήτων μπλε, ιώδες και κόκκινο, ενώ δε διεγείρεται από 

συχνότητες που αντιστοιχούν στο πράσινο (τα ‘πράσινα’ φωτόνια επομένως δεν απορροφούνται και 

ξεφεύγουν από τη χλωροφύλλη δίνοντάς της το γνωστό πράσινο χρώμα). Το μόριο της χλωροφύλλης 

αποτελείται από ένα δακτύλιο προφυρίνης και μια αλυσίδα υδρογονάνθρακα. Τα φωτόνια διεγείρουν 

ηλεκτρόνια στο δακτύλιο. Μέρος της ενέργειας διέγερσης δίνεται για τη φωτόλυση του νερού:  

 

 2𝐻2𝑂
      𝜈έ𝜌𝛾 𝜄𝛼     
→           4𝛨+ + 𝑂2 + 4𝑒

− [8-23] 

 

ενώ το υπόλοιπο της ενέργειας δίνεται για τη σύνθεση του H+ με το CO2 από την ατμόσφαιρα σε 

γλυκόζη.   

 

8.4.4. Φθορισμός – φωσφορισμός 

Ο φθορισμός (και ο φωσφορισμός) είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διέγερσης ατομικών ηλεκτρονίων. 

Σε ορισμένα στερεά υλικά οι ενεργειακές στάθμες των ηλεκτρονίων δεν είναι καθαρά διακριτές όπως 

στην περίπτωση μεμονωμένου ατόμου. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε σχεδόν ζώνες ενεργειακά 

επιτρεπτών καταστάσεων που απέχουν μεταξύ τους κάποια ενεργειακή διαφορά (Σχήμα 8-14). 

Επομένως, φωτόνιο που θα συναντήσει παρόμοιες μοριακές δομές και έχει ενέργεια που αντιστοιχεί 

στη διέγερση από τη μια ζώνη χαμηλής ενέργειας σε μια υψηλότερη επιτρεπτή ζώνη ενεργειακών 

καταστάσεων, μπορεί να αλληλεπιδράσει με ένα ηλεκτρόνιο διεγείροντάς το σε υψηλότερη επιτρεπτή 

ζώνη. Το φωτόνιο απορροφάται και το ηλεκτρόνιο διεγείρεται.  

Συνήθως στο φαινόμενο του φθορισμού, το μοριακό σύστημα είναι στη βασική κατάσταση και 

διεγείρεται με φωτόνιο ενέργειας στο εύρος ενεργειών 𝛦 + 𝛥𝛦0 έ𝜔𝜍 휅𝛼휄 𝛦 + 𝛥𝛦0 + 𝛥𝛦1, όπου 𝛥𝛦0 

και 𝛥𝛦1 είναι το ενεργειακό εύρος της βασικής και της πρώτης διεγερμένης ζώνης, ενώ Ε είναι η 

ενεργειακή απόσταση ανάμεσα στις δύο επιτρεπτές ζώνες. Πιο συχνή είναι η απορρόφηση φωτονίου 

που οδηγεί το ηλεκτρόνιο στα ανώτερα επίπεδα της διεγερμένης ζώνης. Η διέγερση γίνεται σε ελάχιστο 

χρόνο της τάξης του 10−15s. 

 

ΔΕ1 [

ΔΕ0 [

Ε=hv0

v4v1 v2 v3

v0 v0 v0 v0 v0

v5

v0 < v1 <v2 < v3 < v4 < v5  

Σχήμα 8-14. Στο φαινόμενο του φθορισμού φως με ένα εύρος συχνοτήτων διεγείρει το ηλεκτρόνιο 

που αποδιεγείρεται δίνοντας νέο φωτόνιο με συχνότητα μικρότερη από αυτή του αρχικού φωτονίου 

και χαρακτηριστική του ενεργειακού κενού ανάμεσα στις επιτρεπτές ζώνες (χαρακτηριστικό του 

υλικού).  

 

Η μεταβολή ορμής (από την απορρόφηση του φωτονίου) θα πρέπει να αναιρεθεί από κίνηση του πιο 

βαρύ πυρήνα, που ακριβώς επειδή είναι βαρύς και έχει αδράνεια θέλει χρόνο για την κίνηση. Η κίνηση 

ανάκρουσης φέρει τον πυρήνα μακριά από τη θέση ισορροπίας του και (όπως το εκκρεμές) αρχίζει να 
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δονείται γύρω από τη θέση ισορροπίας. Την ενέργεια για τη δόνηση την παίρνει από το διεγερμένο 

ηλεκτρόνιο που μεταπίπτει σταδιακά μέσα στη διεγερμένη ζώνη δίνοντας τη μικρή ενέργεια κάθε 

μετάπτωσης για τη δόνηση του πυρήνα και όχι για παραγωγή φωτονίου (η δόνηση αντιστοιχεί τελικά 

σε αύξηση της θερμοκρασίας του υλικού). Η ακτινοβολία φωτονίου γίνεται όταν πια το ηλεκτρόνιο 

έχει φτάσει στις κατώτατες ενεργειακές καταστάσεις της διεγερμένης ζώνης, και δεν είναι 

δυνατή/επιτρεπτή άλλη μικρή μεταβολή της ενεργειακής του κατάστασης. Τότε αναγκάζεται να 

μεταπέσει στην βασική ενεργειακή ζώνη, ακτινοβολώντας φωτόνιο ενέργειας Ε, το φωτόνιο 

φθορισμού.  

Η περίοδος των δονήσεων του πυρήνα είναι της τάξης των 10−13 έως 10−12s, και καθώς ο πυρήνας 

εκτελεί αρκετές χιλιάδες δονήσεις, ο συνολικός χρόνος για την μετάπτωση του ηλεκτρονίου στις 

χαμηλότερες καταστάσεις της διεγερμένης ζώνης και την τελική εκπομπή του φωτονίου φθορισμού 

ανέρχεται στην τάξη των 10−9s. 

H αποδιέγερση με το φωτόνιο φθορισμού αφήνει συνήθως το ηλεκτρόνιο στις ανώτερες επιτρεπτές 

καταστάσεις της βασικής ζώνης, αφήνοντας ένα μικρό μέρος της ενέργειας να δοθεί στον πυρήνα για 

ανάκρουση (αντιστάθμιση της αλλαγής της ορμής την οποία φέρει το φωτόνιο που εκπέμπεται). 

Είναι προφανές ότι το φαινόμενο του φθορισμού συμβαίνει σε συγκεκριμένα στερεά υλικά που 

παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη δομή επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων οργανωμένων σε ζώνες. 

Συνήθως το ενεργειακό εύρος της απαγορευμένης περιοχής είναι στην περιοχή του ορατού φωτός. 

Επομένως, το φαινόμενο του φθορισμού συμβαίνει όταν το προσπίπτον φως έχει ενέργειες στην 

περιοχή του ορατού και υπεριώδους. Σε κάθε περίπτωση, το εκπεμπόμενο φως έχει μικρότερη 

συχνότητα.  

Γενικά, ονομάζουμε φθορισμό την ακτινοβολία που εκπέμπεται σε χρόνο μικρότερο από 10−10 έως 

10−9s από την πρόσπτωση των αρχικών ακτίνων στο υλικό. Ακτινοβολία που εκπέμπεται σε μεγαλύτερα 

χρονικά διαστήματα είναι ακτινοβολία φωσφορισμού. Οφείλεται σε παρόμοιους μηχανισμούς, μόνο 

που εδώ παίρνουν μέρος και επιπλέον επιτρεπτές καταστάσεις μέσα στην απαγορευμένη ζώνη που 

συνήθως οφείλονται σε υλικά προσμίξεων.  

 

8.4.5. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

Το φαινόμενο αυτό βασίζεται στην αλληλεπίδραση ενός φωτονίου με ένα ατομικό (συνδεδεμένο) 

ηλεκτρόνιο, και έχει σημαντική ενεργό διατομή για φωτόνια ενέργειας στο διάστημα 10 – 500 keV, 

που αντιστοιχεί σε ακτίνες Χ.  

Το φωτόνιο απορροφάται τελείως και δίνει όλη την ενέργειά του στο ατομικό ηλεκτρόνιο, που ξεφεύγει 

έτσι από την τροχιά του και κινείται με κινητική ενέργεια σχεδόν όση και η ενέργεια του αρχικού 

φωτονίου (πρέπει να πούμε ότι ένα μέρος της αρχικής ενέργειας του φωτονίου δίνεται και στο υπόλοιπο 

άτομο). Φωτόνια  μικρής ενέργειας εκδιώκουν κυρίως ηλεκτρόνια των εξωτερικών ηλεκτρονικών 

στοιβάδων. Σε μεγαλύτερες όμως ενέργειες, ένα φωτόνιο μπορεί να εκδιώξει ηλεκτρόνιο κάποιας 

εσωτερικής στοιβάδας Τότε η ‘οπή’ στον εσωτερικό ηλεκτρονικό φλοιό συμπληρώνεται με μετάπτωση 

ενός ηλεκτρονίου εξωτερικής στοιβάδας. Η περίσσια ενέργεια του ηλεκτρονίου μετάπτωσης 

εκπέμπεται με τη μορφή ενός νέου φωτονίου (δευτερογενής ακτινοβολία). Η ενέργεια αυτού του 

φωτονίου μετάπτωσης είναι χαρακτηριστική του ατόμου και των στοιβάδων που παίρνουν μέρος στην 

μετάπτωση, και είναι αυτό που ξέρουμε ως γραμμικό φάσμα ακτίνων Χ. Ωστόσο, στις περισσότερες 

περιπτώσεις η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου είναι σχετικά μικρή, οπότε το φωτόνιο 

απορροφάται αμέσως από τη γύρω ύλη. Τα βήματα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου φαίνονται στο 

Σχήμα 8-15.    

Η ενεργός διατομή για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο εξαρτάται έντονα από τον ατομικό αριθμό Ζ του 

υλικού και τη συχνότητα του φωτονίου ν. Συγκεκριμένα, είναι αντιστρόφως ανάλογη της τρίτης 

δύναμης της συχνότητας, δηλαδή η πιθανότητα να συμβεί φωτοηλεκτρικό μειώνεται πολύ γρήγορα 

όπως η συχνότητα των φωτονίων μεγαλώνει. Επίσης, η πιθανότητα να συμβεί φωτοηλεκτρικό αυξάνει 

έντονα όσο αυξάνει ο ατομικός αριθμός του υλικού, και μάλιστα η εξάρτηση είναι με την τέταρτη ή 

πέμπτη δύναμη του Ζ. Πειραματικά βρίσκουμε ότι η εξάρτηση είναι περίπου:  
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 𝜎𝜑𝜔𝜏𝜊 𝜆 𝜅𝜏𝜌𝜄𝜅ό ∝ 휈
−3    휅𝛼휄    𝜎𝜑𝜔𝜏𝜊 𝜆 𝜅𝜏𝜌𝜄𝜅ό ∝ 𝛧

4 ή 휅𝛼휄 ∝ 𝛧5   [8-24] 

 

Η παραπάνω σχέση σημαίνει ότι η πιθανότητα να συμβεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της τρίτης δύναμης της συχνότητας, δηλαδή μειώνεται πολύ γρήγορα όπως η 

συχνότητα των φωτονίων μεγαλώνει. Επίσης, η πιθανότητα να συμβεί φωτοηλεκτρικό αυξάνει έντονα 

όσο αυξάνει ο ατομικός αριθμός του υλικού, και μάλιστα η εξάρτηση είναι με την τέταρτη ή πέμπτη 

δύναμη του Ζ. Η ισχυρή αυτή εξάρτηση από τον ατομικό αριθμό αξιοποιείται στη σχεδίαση θωράκισης 

για ακτίνες Χ, χρησιμοποιώντας υλικά με μεγάλο ατομικό αριθμό, όπως ο μόλυβδος (Pb) με ατομικό 

αριθμό Ζ=82. Στο Σχήμα 8-16 φαίνεται μια γραφική αναπαράσταση της μεταβολής του μαζικού 

συντελεστή απορρόφησης για το μόλυβδο.  

 

Σε άτομο βολφραμίου (74W) φωτόνιο με ενέργεια
ίση ή μεγαλύτερη των 69.5 keV (που είναι το έργο
εξόδου των ηλεκτρονίων της Κ στοιβάδας)
απορροφάται τελείως και δίνει όλη την ενέργειά
του σε ένα ηλεκτρόνιο.

L-8

Κ-2

M-18

N-32O-12

P-2

υ

L-8

Κ-2

M-18

N-32O-12

P-2

59 keV

Το ηλεκτρόνιο αποσπάται από το άτομο και
απομακρύνεται με ταχύτητα υ (φωτοηλεκτρόνιο).
Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι ίση με
τη διαφορά της αρχικής ενέργειας του φωτονίου
μείον το έργο εξόδου του ηλεκτρονίου. Η έξοδος
του ηλεκτρονίου αφήνει το άτομο διεγερμένο, με
διαθέσιμη μια θέση στην Κ στοιβάδα (η κενή θέση
ονομάζεται και ‘οπή’ ηλεκτρονίου).

Το άτομο αποδιεγείρεται με ηλεκτρόνιο
υψηλότερης στοιβάδας να μεταπίπτει στο
ηλεκτρονιακό κενό που δημιουργήθηκε από την
εξαγωγή του φωτοηλεκτρονίου. Η μετάπτωση
δημιουργεί φωτόνιο ενέργειας όση ακριβώς και η
ενεργειακή διαφορά των στοιβάδων, στο
συγκεκριμένο παράδειγμα 59KeV για τη
μετάπτωση από την L στην Κ του βολφραμίου. Η
ενέργεια του νέου φωτονίου είναι μικρότερη από
αυτή του αρχικού. Η διεύθυνσή του είναι τέτοια
ώστε να διατηρείται η ορμή στο σύστημα.

L-8

Κ-2

M-18

N-32O-12

P-2

69.5keV

 

Σχήμα 8-15. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναφέρεται στο άτομο 

του βολφραμίου με ατομικό αριθμό Ζ=42.  
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για τον μόλυβδο (Pb-82):

88 keV = έργο εξόδου ηλεκτρονίων Κ 

16 keV = έργο εξόδου ηλεκτρονίων L

φωτόνια ενέργειας 88 keV μπορούν 
να εκδιώξουν ηλεκτρόνια και από την 
Κ και από την L στιβάδα, έτσι η 
πιθανότητα απορρόφησης μεγαλώνει 

18

3218

4

L-8

Κ-2

φωτόνια ενέργειας 16keV  Ε < 88keV
μπορούν να εκδιώξουν ηλεκτρόνια μόνο 
μέχρι και την L στιβάδα

 

Σχήμα 8-16. Φάσμα απορρόφησης φωτός με φωτοηλεκτρικό φαινόμενο για τον μόλυβδο. Για 

ενέργειες μικρότερες των 16keV, τα φωτόνια μπορούν να ιονίσουν ηλεκτρόνια της στιβάδας Μ και 

υψηλότερων στιβάδων, ενώ δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να ιονίσουν τα ηλεκτρόνια των στιβάδων 

L και Κ. Για ενέργειες 16-88keV τα φωτόνια έχουν αρκετή ενέργεια για να ιονίσουν και τα 

ηλεκτρόνια της L στιβάδας, οπότε η πιθανότητα να αλληλεπιδράσουν μεγαλώνει και η απορρόφηση 

μεγαλώνει με άλμα. Αντίστοιχα, για ενέργεια φωτονίων ίση ή μεγαλύτερη των 88keV ιοντίζονται 

πλέον και ηλεκτρόνια της Κ στιβάδας.  Η αύξηση της ενέργειας των φωτονίων συνοδεύεται με 

μείωση του συντελεστή απορρόφησης, που υποδηλώνει ότι η ενεργός διατομή του φαινομένου 

μικραίνει με την αύξηση της συχνότητας.  

 

 

8.4.6. Φαινόμενο Compton 

Στην αλληλεπίδραση Compton, ένα φωτόνιο αλληλεπιδρά με ένα ελεύθερο ή σχεδόν ελεύθερο 

ηλεκτρόνιο (δηλ. της εξωτερικής στοιβάδας) ανταλλάσσοντας ορμή και ενέργεια παρόμοια με ένα 

κλασικό φαινόμενο κρούσης.  

Ας υποθέσουμε ότι ένα φωτόνιο συχνότητας ν1, τότε η αρχική ενέργεια (𝛦1𝜑) και η ορμή (𝑃1𝜑) του 

είναι: 

 

 𝛦1𝜑 = ℎ휈1     και      𝑃1𝜑 =
ℎ

휆1
=
ℎ휈1 
𝑐

 [8-25] 

 

To φωτόνιο συναντά (σχεδόν) ελεύθερο ηλεκτρόνιο, που ας υποθέσουμε ότι βρίσκεται σε ηρεμία, 

επομένως η ενέργεια του είναι όση αντιστοιχεί στη μάζα ηρεμίας του me και η ορμή του είναι μηδενική:  

 

 𝛦1𝑒 = 𝑚𝑒𝑐
2       και      𝑃1𝑒 = 0 [8-26] 
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Τα δύο κυματοσωματίδια αλληλεπιδρούν ανταλλάσσοντας ορμή και ενέργεια με τρόπο παρόμοιο με 

την κλασική κρούση σωμάτων. Μετά την αλληλεπίδραση, το φωτόνιο έχοντας δώσει μέρος της 

ενέργειας στο ηλεκτρόνιο, μειώνει τη συχνότητά του. Το ηλεκτρόνιο αποκτώντας ενέργεια κινείται με 

ταχύτητα προς μια διεύθυνση έστω γωνίας θ ως προς την αρχική διεύθυνση του φωτονίου. Για την 

διατήρηση της συνολικής ορμής, το φωτόνιο αναγκάζεται να κινηθεί προς μια γωνία φ ως προς την 

αρχική του διεύθυνση. Μετά την αλληλεπίδραση, η ενέργεια δύο κυματοσωματιδίων είναι (όπου για 

το ηλεκτρόνιο χρησιμοποιούμε γνώση για την ενέργεια σχετικιστικού σωματιδίου που τη συνδέει με 

την ορμή του): 

 

 για το φωτόνιο   𝛦1𝜑 = ℎ휈2      [8-27] 

και 

 για το ηλεκτρόνιο   𝛦2𝑒 = √𝑚𝑒
2𝑐4 + 𝑃2𝑒

2 𝑐2  [8-28] 

 

Η ορμή κάθε σωματιδίου ως διανυσματικό μέγεθος μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες ως προς 

τους άξονες x και y ενός ορθογώνιου συστήματος αναφοράς, που το θεωρούμε τέτοιο ώστε να έχει τον 

άξονα των x παράλληλο με την αρχική διεύθυνση του φωτονίου (Σχήμα 8-17): 

 

 

𝛾휄𝛼 𝜏휊 𝜑𝜔𝜏ό휈휄휊 𝑃2𝜑 = ℎ휈2 

𝜒 𝜎𝜐휈휄𝜎𝜏ώ𝜎𝛼  휊휌휇ή𝜍 = 𝑃2𝜑𝜎𝜐휈𝜑 

𝑦 𝜎𝜐휈휄𝜎𝜏ώ𝜎𝛼 휊휌휇ή𝜍 = 𝑃2𝜑휂휇𝜑  

[8-29] 

 

L-8

Κ-2

M-18
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θ

L-8

Κ-2

M-18
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v2
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πριν μετά 

x

y

 

Σχήμα 8-17. Στην αλληλεπίδραση Compton, ένα φωτόνιο αλληλεπιδρά με ένα ελεύθερο ή σχεδόν 

ελεύθερο ηλεκτρόνιο (δηλ. της εξωτερικής στοιβάδας) ανταλλάσσοντας ορμή και ενέργεια 

παρόμοια με ένα κλασικό φαινόμενο κρούσης. Το φωτόνιο δίνει μέρος της ενέργειας στο 

ηλεκτρόνιο, με αποτέλεσμα να μειωθεί η αρχική του ενέργεια άρα και η συχνότητα. Το ηλεκτρόνιο, 

αποκτά κινητική ενέργεια, δηλαδή ταχύτητα, που το απομακρύνει από την αρχική του θέση. Για να 

διατηρηθεί η ορμή, το αρχικό φωτόνιο αναγκάζεται να αλλάξει την αρχική του πορεία.  

 



Η Φυσική της Ζωής   Κεφ. 8: Το Φως: Χαρακτηριστικά, Παραγωγή, Αλληλεπίδραση 

 

 

146 

 

𝛾휄𝛼 𝜏휊 휂휆휀휅𝜏휌ό휈휄휊 𝑃2𝑒 

𝜒 𝜎𝜐휈휄𝜎𝜏ώ𝜎𝛼  휊휌휇ή𝜍 = 𝑃2𝑒𝜎𝜐휈휃 

𝑦 𝜎𝜐휈휄𝜎𝜏ώ𝜎𝛼 휊휌휇ή𝜍 = 𝑃2𝑒휂휇휃  

[8-30] 

 

H διατήρηση συνολικής ενέργειας του συστήματος πριν και μετά δίνει: 

 

  𝛦1𝑒 + 𝛦1𝜑 = 𝛦2𝑒 + 𝛦2𝜑𝛦2𝑒  ℎ휈1 +𝑚𝑒𝑐
2 = ℎ휈2 +√𝑚𝑒

2𝑐4 + 𝑃2𝑒
2 𝑐2  [8-31] 

  

ενώ από τη διατήρηση της ορμής στους δύο άξονες έχουμε: 

 

 

ℎ휈1 
𝑐
= 𝑃2𝜑𝜎𝜐휈𝜑 + 𝑃2𝑒𝜎𝜐휈휃 

 𝑃2𝜑휂휇𝜑 = 𝑃2𝑒휂휇휃 

[8-32] 

 

Μετά από λίγα(!) μαθηματικά προκύπτει ότι η συχνότητα του φωτονίου μετά την αλληλεπίδραση (ή 

αλλιώς το μήκος κύματος, που είναι το αντίστροφο της συχνότητας) είναι συνάρτηση της αρχικής 

συχνότητας και της γωνίας σκέδασης φ του φωτονίου: 

 

 휆2=휆1 +
ℎ

𝑚𝑒𝑐
(1 − 𝜎𝜐휈𝜑)   [8-33] 

 

H ενεργός διατομή της αλληλεπίδρασης Compton είναι πρακτικά ανεξάρτητη του ατομικού αριθμού, 

εξαρτάται όμως από την ενέργεια των φωτονίων, και μάλιστα είναι αντιστρόφως ανάλογη της 

ενέργειας. Η σκέδαση Compton επικρατεί για φωτόνια με ενέργειες στο διάστημα 0.1 – 1.0 MeV. 

 

8.4.7. Δίδυμη γένεση 

Το φαινόμενο της δίδυμης γένεσης βασίζεται στην εξαφάνιση ενός φωτονίου και τη δημιουργία ενός 

ζεύγους σωματιδίων, δηλαδή ενός ηλεκτρονίου κι ενός ποζιτρονίου (Σχήμα 8-18). Χρησιμοποιούμε 

τον όρο ‘εξαφάνιση του φωτονίου’ γιατί το φωτόνιο δε συγκρούεται με κάποιο σωμάτιο, αλλά 

μετατρέπεται αυτόματα στο ζεύγος ηλεκτρόνιο – ποζιτρόνιο. Ωστόσο, αυτή η μετατροπή συμβαίνει 

μόνο παρουσία του ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το πεδίο του 

πυρήνα.  

Η δίδυμη γένεση συμβαίνει μόνο για φωτόνια με αρχική ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από την μάζα 

ηρεμίας των δύο σωματιδίων:  

 

 𝛦𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐 ≥ 2𝑚𝑒𝑐
2 ≈ 1022𝑘𝑒𝑉   [8-34] 

 

Δηλαδή, το κατώφλι ενέργειας είναι 1.02 MeV.  Από την αρχική ενέργεια του φωτονίου, τα 1.02 MeV 

δίδονται για την παραγωγή του ζεύγους και το υπόλοιπο γίνεται κινητική ενέργεια των δύο σωματιδίων.  

Με τη δίδυμη γένεση έχουμε απορρόφηση της αρχικής ακτινοβολίας. Ωστόσο, υπάρχει και μια έμμεση 

εκπομπή ακτινοβολίας. Αυτή προέρχεται από την  εξαΰλωση του ποζιτρονίου. Το ποζιτρόνιο μετά τη 

δημιουργία του κινείται μέσα στην ύλη και συγκρούεται με άλλα σωμάτια (ηλεκτρόνια και πυρήνες) 
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χάνοντας σταδιακά την κινητική του ενέργεια. Όταν φτάσει σε κατάσταση ηρεμίας, αλληλεπιδρά με 

ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο προκαλώντας την εξάχνωση και των δύο.  Το αποτέλεσμα είναι η γένεση 

ενός ζεύγους φωτονίων, τα οποία ταξιδεύουν σε αντίθετες ακριβώς κατευθύνσεις και έχουν ενέργεια 

ίση με τη μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου, δηλαδή 511 KeV. Η ενεργός διατομή του φαινομένου είναι 

ανάλογη του τετραγώνου του ατομικού αριθμού Ζ και ανάλογη του λογαρίθμου της ενέργειας του 

φωτονίου: 

 

 𝜎𝛥.𝛤. ∝ 𝛧
2   휅𝛼휄   𝜎𝛥.𝛤. ∝ 𝑙𝑛𝐸𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜊𝜐   [8-35] 

 

μετά …πριν …

ηλεκτρόνιο

ποζιτρόνιο

 

Σχήμα 8-18. Δίδυμη γένεση ζεύγους ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου από φωτόνιο, παρουσία πυρήνα.  

 

 

 

8.5. Διάδοση του φωτός στο κενό και στην ύλη  

Τα φωτόνια στο κενό (δηλαδή σε χώρο που δεν έχει ύλη ούτε κάποιο άλλο πεδίο δυνάμεων) διαδίδονται 

ευθύγραμμα και συνεχώς (Σχήμα 8-19).  

 

εδώ και τώρα μετά από λίγο ακόμα πιο μετά

ένα
φωτόνιο

κοινή πηγή 
φωτός

 

Σχήμα 8-19. Η διάδοση των φωτονίων στο κενό. 
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Στην περίπτωση μιας συνήθους φωτεινής πηγής που εκπέμπει φωτόνια σφαιρικά και ομοιόμορφα προς 

όλες τις διευθύνσεις, η ένταση του φωτός μειώνεται με την απόσταση από την πηγή σύμφωνα με το 

νόμο του αντίστροφου τετραγώνου της απόστασης. Ο νόμος και πώς προκύπτει εξηγούνται στο Σχήμα 

8-20. Ας εξετάσουμε την επιφάνεια μιας σφαίρας σε απόσταση (r) από την πηγή και ας υποθέσουμε ότι 

κάθε χρονική στιγμή εκπέμπεται από την πηγή και άρα διέρχεται και από την επιφάνεια A της σφαίρας 

Ν αριθμός φωτονίων συχνότητας ν. Θυμούμαστε ότι το εμβαδό Α της επιφάνειας σφαίρας με ακτίνα r 

δίνεται από τη σχέση: 

 

 𝛢 = 4휋𝑟2 [8-36] 

 

Η ένταση του φωτός που περνά κάθετα από τη σφαιρική επιφάνεια είναι όλα τα παραγόμενα φωτόνια 

προς το εμβαδό της επιφάνειας, επομένως δίνεται από τη σχέση: 

 

  𝛪 =
𝛮ℎ𝑣

4휋𝑟2
 𝐼 ∝

1

𝑟2
 [8-37] 

 

Όταν τα φωτόνια διαδίδονται σε ένα υλικό μέσο, έχουν πιθανότητες να συναντήσουν ύλη κι επομένως 

να αλληλεπιδράσουν με ένα από τα πολλά φαινόμενα που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Γενικά 

ένα φωτόνιο όταν διαδίδεται μέσα στην ύλη έχει τρεις διαφορετικές επιλογές:  

 να μην αλληλεπιδράσει καθόλου και να συνεχίζει την πορεία του,  

 να απορροφηθεί και να απομακρυνθεί από την αρχική δέσμη,  

 να σκεδαστεί και να αλλάξει την πορεία διάδοσής του, δηλαδή συνεχίζει να διαδίδεται μέσα 

στην ύλη αλλά όχι ως μέρος της αρχικής δέσμης.  

Για κάθε επιμέρους φωτόνιο της δέσμης που διαδίδεται μέσα στην ύλη υπάρχει συγκεκριμένη 

πιθανότητα αλληλεπίδρασης για κάθε ένα από τα φαινόμενα που αναφέραμε παραπάνω και βέβαια κι 

μια συνολική ενεργός διατομή για να αλληλεπιδράσει το φωτόνιο με όποιο φωτόνιο. Συνολικά για τη 

δέσμη μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα αλληλεπίδρασης εξετάζοντας την εξασθένιση της 

έντασής της όπως διαδίδεται μέσα στην ύλη (εδώ υποθέτουμε διάδοση εστιασμένης δέσμης με μικρή 

απόκλιση, οπότε δεν συνυπολογίζουμε εξασθένιση λόγω σφαιρικής απόκλισης/διάδοσης όπως 

παραπάνω). 

ΑΑΑ

πηγή 
φωτονίων

 

Σχήμα 8-20. Διάδοση φωτονίων και εξάρτηση της έντασης της δέσμης αντίστροφα ανάλογα από το 

τετράγωνο της απόστασης από την πηγή. 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω φαινόμενα αλληλεπίδρασης, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η πιθανότητα 

να συμβεί αλληλεπίδραση κι επομένως η εξασθένιση της έντασης της δέσμης, εξαρτάται: 

 από τη συχνότητα του φωτονίου, καθώς αυτή πρέπει να είναι κατάλληλη για να 

αλληλεπιδράσει με τη συγκεκριμένη ύλη  

 τον συνολικό αριθμό φωτονίων ανά μονάδα επιφάνειας – όσο πιο ‘πυκνή’ η δέσμη φωτονίων 

τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να περάσει φωτόνιο από την ενεργό διατομή κάποιου 

σωματιδίου ύλης και να προκαλέσει φαινόμενο αλληλεπίδρασης  

 από το είδος της ύλης, δηλαδή τον ατομικό και μαζικό αριθμό, καθώς και τη μοριακή δομή, 

καθώς αυτό το σύστημα είναι που καθορίζει για παράδειγμα τις επιτρεπτές ενεργειακές 

καταστάσεις της ύλης, και  

 την πυκνότητα της ύλης – όσο πιο πυκνή η ύλη τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα φωτόνιο να 

συναντήσει σωμάτιο ύλης, και  

 από την απόσταση που θα διανύσει το φωτόνιο μέσα στην ύλη – μεγαλύτερη απόσταση 

αυξάνει την πιθανότητα να συναντήσει σωμάτιο της ύλης και να αλληλεπιδράσει.  

Επομένως, η εξασθένιση της δέσμης φωτονίων, που μπορούμε να την εκφράσουμε ως το λόγο της 

έντασης 𝛪 σε κάποιο σημείο της πορείας προς την αρχική ένταση της δέσμης 𝛪0, είναι συνάρτηση της 

συχνότητας φωτονίων ν, του είδους της ύλης, της πυκνότητας της ύλης ρ και του μήκους x της 

διαδρομής των φωτονίων μέσα στην ύλη. Το είδος της ύλης αντικατοπτρίζεται σε ένα ειδικό 

συντελεστή απορρόφησης 휀 που έχει συγκεκριμένη τιμή για κάθε υλικό και για κάθε συχνότητα φωτός 

και μετριέται σε μονάδες επιφάνειας προς μονάδες μάζας (συνήθως 𝑐𝑚2 𝑔). Ονομάζεται μαζικός 

συντελεστής απορρόφησης και εκφράζει την πιθανότητα (ενεργό διατομή, δηλαδή επιφάνεια) να 

απορροφηθεί φωτόνιο συγκεκριμένες συχνότητας ανά μονάδα μάζας: 

 

 

휇𝛼휁휄휅ό𝜍 𝜎𝜐휈𝜏휀휆휀𝜎𝜏ή𝜍 𝛼휋휊휌휌ό𝜑휂𝜎휂𝜍 = 휀 휅𝛼휄 [휀] =
[휀휇𝛽𝛼𝛿ό]

[휇ά휁𝛼]

=
𝑚2

𝑘𝑔
, 𝜎𝜐휈ή휃𝜔𝜍 𝑐𝑚2 𝑔 

[8-38] 

 

Αν όλες αυτές οι παράμετροι είναι ίδιες τότε και ο ρυθμός απορρόφησης θα είναι ίδιος, δηλαδή αν από 

τα 100 φωτόνια απορροφούνται τα 50, τότε από 20 θα απορροφούνται τα 10, από τα 8 θα 

απορροφούνται τα 4 κ.ο.κ. Επομένως, η εξασθένιση της δέσμης πρέπει να είναι εκθετική συνάρτηση 

του e. (όπου e=2.718…, δηλαδή η σταθερά του Napier ή αριθμός Euler) Aποδεικνύεται ότι ισχύει η 

παρακάτω σχέση για την απορρόφηση φωτός από την ύλη (γνωστή και ως νόμος των Beer-Lambert-

Bougouer):  

 

 𝛪(𝑥) = 𝐼0𝑒
− 𝜌𝑥 = 𝐼0𝑒

−𝜇𝑥   [8-39] 

 

Η ποσότητα 휀휌 = 휇 στην παραπάνω εξίσωση [8-39] αντικατοπτρίζει το είδος και την πυκνότητα της 

ύλης. Ονομάζεται γραμμικός συντελεστής απορρόφησης, έχει μοναδική τιμή για κάθε είδους ύλης για 

κάθε συχνότητα φωτονίων, και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε υλικού:  

 

 
𝛾휌𝛼휇휇휄휅ό𝜍 𝜎𝜐휈𝜏휀휆휀𝜎𝜏ή𝜍 𝛼휋휊휌휌ό𝜑휂𝜎휂𝜍 = 휇 = 휀휌   [휇] = [휀][휌] =

𝑚2

𝑘𝑔

𝑘𝑔

𝑚3

= 𝑚−1 

[8-40] 
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Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης εκφράζει την πιθανότητα ένα φωτόνιο συγκεκριμένης 

συχνότητας να απορροφηθεί στη μονάδα διαδρομής του μέσα σε συγκεκριμένη ύλη. Ο μαζικός και 

γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μετριέται πειραματικά για κάθε ουσία και κάθε συχνότητα 

φωτός ενδιαφέροντος και παρέχεται ως βασική πληροφορία αναφοράς στους επιστήμονες. Για 

παράδειγμα, μια έγκυρη πηγή για συντελεστές απορρόφησης στην περιοχή των ακτίνων X αποτελούν 

οι βάσεις δεδομένων του Οργανισμού, Physical Measurement Laboratory, National Institute of 

Standards and Technology NIST, USA (http://www.nist.gov).   

 

ελαστική σκέδαση

σκέδαση Compton

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

δίδυμη γένεση παρουσία πυρήνα

δίδυμη γένεση παρουσία ηλεκτρονίου

συνολικός μαζικός συντελεστής απορρόφησης

ενέργεια (eV)

μ
α

ζι
κό

ς 
σ
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ντ

ελ
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ς 
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ο
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ό
φ
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η
ς 

(c
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Σχήμα 8-21. Συνολικός μαζικός συντελεστής απορρόφησης του σιδήρου και επιμέρους συντελεστές 

για τα βασικά φαινόμενα αλληλεπίδρασης στην περιοχή συχνοτήτων των ακτίνων Χ. Πηγή: 

Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ironattenuation.PNG που διατίθεται για 

δωρεάν ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή και τροποποίηση με τη άδεια χρήσης GNU Free 

Documentation License v1.2 or later. Τα δεδομένα για την παραγωγή του γραφήματος προέρχονται 

από την επιστημονική βάση XCOM Database, Physical Measurement Laboratory, National Institute 

of Standards and Technology NIST, USA (http://www.nist.gov).  
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9. Το Φως ως Κύμα 

 

Ελένη Καλδούδη 

 

 

Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το φως έχει ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα κύματα αλλά 

και τα κινούμενα υλικά σωμάτια. Σε μια σειρά από φαινόμενα εμφανίζονται κυρίαρχες οι κυματικές 

ιδιότητες και σε αυτές τις περιπτώσεις η θεώρηση του φωτός ως κλασικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι 

αρκετή για μια καλή περιγραφή και ανάλυση. Τέτοια φαινόμενα είναι η ανάκλαση, η διάθλαση, το 

φαινόμενο Doppler και κυρίως η συμβολή και περίθλαση του φωτός. Τα τελευταία  βασίζονται στη 

βασική αρχή της κυματικής θεωρίας, την αρχή της επαλληλίας, που ορίζει ότι κατά την ταυτόχρονη 

διάδοση δύο ή περισσότερων κυμάτων στο χώρο, για κάθε χρονική στιγμή η μετατόπιση σε κάθε 

σημείο του χώρου εξαιτίας της κυματικής διαταραχής είναι το διανυσματικό άθροισμα των 

μετατοπίσεων κάθε επιμέρους κύματος στο συγκεκριμένο σημείο. Η αρχή αυτή της επαλληλίας 

καθορίζει τα ενδιαφέροντα κυματικά φαινόμενα που παρατηρούνται όταν κύματα από διαφορετικές 

διακριτές πηγές φτάνουν στο ίδιο σημείο του χώρου (φαινόμενα συμβολής) καθώς και όταν οι πηγές 

των κυμάτων έχουν συνεχή κατανομή (φαινόμενα περίθλασης).  Γενικά, η μελέτη του φωτός ως κύμα 

εξηγεί ικανοποιητικά κυρίως τα φαινόμενα διάδοσης του φωτός, ενώ για τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης 

του φωτός με την ύλη απαιτείται η θεώρηση του φωτός ως σωματίδιο (φωτόνιο).  

 

9.1. Μελέτη κυματικής διαταραχής  

Τα κύματα είναι μια ειδική κατηγορία κίνησης: πρόκειται για τη διάδοση (δηλαδή κίνηση) στον χώρο 

μιας ταλάντωσης. Δε μεταφέρεται μάζα, αλλά ενέργεια. Ένα σημείο του χώρου ταλαντώνεται και 

παρασύρει σε ταλάντωση και το γειτονικό του κ.ο.κ. Υλικά είναι τα κύματα όπου μόρια ενός υλικού 

μέσου ταλαντώνονται γύρω από τη θέση ισορροπίας τους – για παράδειγμα, κύματα στην επιφάνεια 

της θάλασσας, σε μια τεντωμένη χορδή, ο ήχος. Αντίθετα, ενεργειακά (ή πεδίου) είναι τα κύματα στα 

οποία ταλαντώνεται η τιμή ενός μεγέθους, π.χ. ένταση ηλεκτρικού πεδίου, σε ένα σημείο στον χώρο. 

Είναι προφανές ότι τα κύματα πεδίου δεν απαιτούν υλικό μέσο για τη διάδοσή τους – μπορεί να 

διαδοθούν και στον κενό χώρο.  

 

 t)y(x, t)λ,y(x 

x

y

x1 x2

λ

y

σε μια τυχαία 
χρονική στιγμή

 t)y(x,T) ty(x, 

t

y

t1 t2

T

y

σε ένα τυχαίο 
σημείο του χώρου

Τ = περίοδος
λ = μήκος

κύματος

περιοδικότητα ως προς τη θέση: περιοδικότητα ως προς το χρόνο:

 

Σχήμα 9-1. Περιοδικότητα κυματικής κίνησης ως προς τη θέση (μήκος κύματος: η ελάχιστη 

απόσταση μεταξύ δύο σημείων που έχουν την ίδια κινητική κατάσταση) και ως προς το χρόνο 

(περίοδος: το ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε ένα σημείο του χώρου να βρεθεί στην ίδια κινητική 

κατάσταση).  
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Η μελέτη μιας κυματικής διαταραχής περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της κίνησης κάθε σημείου του 

χώρου για κάθε χρονική στιγμή. Δηλαδή, θα πρέπει να υπολογίσουμε τη μετατόπιση από τη θέση 

ισορροπίας για κάθε σημείο του χώρου, και για κάθε χρονική στιγμή. Στα κύματα η μετατόπιση κάθε 

σημείου από τη θέση ισορροπίας είναι συνάρτηση: (α) της θέσης στο χώρο και (β) του χρόνου. 

Συνήθως, για να χαρακτηρίσουμε κάποια κίνηση κυματική πρέπει να υπάρχει κάποιας μορφής 

περιοδικότητα στην κίνηση ως προς τον χρόνο και ως προς τη θέση (Σχήμα 9-1). 

Μια απλή περίπτωση κυματικής κίνησης είναι αυτή που δημιουργείται από μια πηγή που εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση, δηλαδή η μετατόπιση (y) του σημείου του χώρου από τη θέση ισορροπίας είναι 

ημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου (t). Δηλαδή (βλ. και Σχήμα 9-2): 

 

 𝑦 = 𝐴 휂휇(𝜔𝑡 + 𝜑) [9-1] 

 

όπου Α είναι το πλάτος της ταλάντωσης (δηλ. η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας), ω 

είναι η γωνιακή συχνότητα (δηλ. ω=2πν είναι η συχνότητα ν της κίνησης εκφρασμένη σε rad ανά 

μονάδα χρόνου), t ο χρόνος και φ η αρχική φάση (εκφράζει τη μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας 

στην αρχή της παρατήρησης).  

 

t=0 t=Τ/4 t=Τ/2 t=3Τ/4

Ο

t=Τ

υτ

Ο

υτ

Ο Ο Ο

υτ

Ο

Α

Αφ

Μ0

y0

O

A

 

Σχήμα 9-2. Η απλή αρμονική ταλάντωση ως η κίνηση της ορθής προβολής σημείου που εκτελεί 

ομαλή κυκλική κίνηση. H παραπάνω ταλάντωση αντιστοιχεί στην κίνηση που κάνει η ορθή 

προβολή στον άξονα y (που περνά από το κέντρο του κύκλου που ορίζει την κίνηση) σημείο που 

εκτελεί ομαλή κυκλικής κίνησης 

 

Από τη σχέση [9-1] μπορούμε να υπολογίσουμε τα χαρακτηριστικά μεγέθη της ταλαντωτικής κίνησης, 

ταχύτητας υτ και επιτάχυνση ατ ταλάντωσης: 

 

𝜐𝜏 =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
=
𝑑

𝑑𝑡
[𝐴 휂휇(𝜔𝑡 + 𝜑)] = 

    = 𝛢
𝑑

𝑑𝑡
 [휂휇𝜔𝑡 𝜎𝜐휈𝜑 + 𝜎𝜐휈𝜔𝑡 휂휇𝜑] = 𝛢 [

𝑑

𝑑𝑡
(휂휇𝜔𝑡 𝜎𝜐휈𝜑) +

𝑑

𝑑𝑡
(𝜎𝜐휈𝜔𝑡 휂휇𝜑)] = 

    = 𝛢 𝜎𝜐휈𝜑 
𝑑

𝑑𝑡
 휂휇𝜔𝑡 + 𝐴 휂휇𝜑 

𝑑

𝑑𝑡
 𝜎𝜐휈𝜔𝑡 = 𝜔𝛢 𝜎𝜐휈𝜑 𝜎𝜐휈𝜔𝑡 − 𝜔𝛢 휂휇𝜑 휂휇𝜔𝑡 =   

   = 𝜔𝐴 𝜎𝜐휈(𝜔𝑡 + 𝜑) 

[9-2] 

και  

𝛼𝜏 =
𝑑𝜐𝜏
𝑑𝑡
=
𝑑

𝑑𝑡
[𝜔𝐴 𝜎𝜐휈(𝜔𝑡 + 𝜑)] = [9-3] 
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    = 𝜔𝛢
𝑑

𝑑𝑡
 [𝜎𝜐휈𝜑 𝜎𝜐휈𝜔𝑡 − 휂휇𝜑 휂휇𝜔𝑡] = 𝜔𝛢 [

𝑑

𝑑𝑡
(𝜎𝜐휈𝜑 𝜎𝜐휈𝜔𝑡) +

𝑑

𝑑𝑡
(휂휇𝜑 휂휇𝜔𝑡)] = 

    = 𝜔𝛢 𝜎𝜐휈𝜑 
𝑑

𝑑𝑡
 𝜎𝜐휈𝜔𝑡 + 𝜔𝐴 휂휇𝜑 

𝑑

𝑑𝑡
 휂휇𝜔𝑡 = −𝜔2𝛢 [𝜎𝜐휈𝜑 휂휇𝜔𝑡 − 휂휇𝜑 𝜎𝜐휈𝜔𝑡]

=   

   = −𝜔2𝐴 휂휇(𝜔𝑡 + 𝜑) 

 

Για τα παραπάνω θυμόμαστε τα βασικά από τριγωνομετρία 

휂휇(𝛢 ± 𝛣) = 휂휇𝛢 𝜎𝜐휈𝛣 ± 𝜎𝜐휈𝛢 휂휇𝛣 

 

𝜎𝜐휈(𝛢 ± 𝛣) = 𝜎𝜐휈𝛢 𝜎𝜐휈𝛣 ∓ 휂휇𝛢 휂휇𝛣 

 

𝑑

𝑑𝑥
휂휇(𝛢𝑥) = 𝐴 𝜎𝜐휈(𝛢𝑥) 

 

𝑑

𝑑𝑥
𝜎𝜐휈(𝛢𝑥) = −𝐴 휂휇(𝛢𝑥) 

[9-4] 

 

Η διάδοση της παραπάνω ταλάντωσης στο χώρο δίνει ένα ημιτονοειδές κύμα. Αν δούμε το κύμα σε μια 

διάσταση (Σχήμα 9-3), όπως αυτό διαδίδεται σε ένα μέσο που του επιτρέπει να διαδίδεται με ταχύτητα 

υ, τότε σε χρόνο μιας περιόδου (Τ) η ταλάντωση έχει διαδοθεί κατά ένα μήκος κύματος (λ).  

 

y

xO

λ

υ

 

Σχήμα 9-3. Αρμονικό κύμα όπως προκύπτει από πηγή που εκτελεί ημιτονοειδή ταλάντωση.  

 

Από τον ορισμό της ταχύτητας: 

 

 𝜐 =
𝛿휄ά𝜎𝜏휂휇𝛼 

𝜒휌ό휈휊𝜍
=
휆

𝛵
 휆 = 𝜐𝛵 ή 휅𝛼휄 휆 =

𝜐

휈
 𝜐 = 휆휈 [9-5] 

 

Η εξίσωση [9-5] είναι γνωστή και ως κυματική εξίσωση και συνδέει τα βασικά χαρακτηριστικά του 

κύματος, συχνότητα, ταχύτητα διάδοσης και μήκος κύματος. Εδώ να σημειώσουμε ότι η συχνότητα 

είναι χαρακτηριστικό της πηγής, δηλαδή της ταλαντωτικής κίνησης. Η ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται 
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από το μέσο, και καθορίζεται από την ευκολία με την οποία η ταλαντωτική κίνηση διαδίδεται σε 

γειτονικά σημεία. Για παράδειγμα, σε ένα υλικό κύμα, μέσο με μόρια που συνδέονται με ισχυρούς 

δεσμούς (π.χ. στερεά) επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα υλικού κύματος καθώς η ταλάντωση ενός μορίου 

συμπαρασύρει άμεσα σε κίνηση και τα γειτονικά του μόρια. Με δεδομένη συχνότητα πηγής και 

ταχύτητα μέσου, το μήκος κύματος καθορίζεται τόσο ώστε να ισχύει η παραπάνω κυματική εξίσωση.  

Έστω ένα σημείο Μ του μέσου που απέχει x από την πηγή της ταλάντωσης. Η διαταραχή φτάνει στο 

Μ τη χρονική στιγμή (τ) 

 

 𝑥 =
𝜐

𝜏
 [9-6] 

 

Μια τυχαία χρονική στιγμή t, το σημείο Μ έχει φάση ταλάντωσης (δηλ. απομάκρυνση από τη θέση 

ισορροπίας) αυτήν που είχε η πηγή τη χρονική στιγμή (𝑡 − 𝜏). Επομένως, η απομάκρυνση κάθε σημείου 

του χώρου ως συνάρτηση του χρόνου και της απόστασης από την πηγή της ταλάντωσης δίνεται: 

 

 

𝑦 = 𝛢 휂휇[𝜔(𝑡 − 𝜏) + 𝜑] = 𝛢휂휇[𝜔𝑡 − 𝜔𝜏 + 𝜑] = 𝐴휂휇 [𝜔𝑡 − 𝜔
𝑥

𝜐
+ 𝜑] = 

= 𝐴휂휇 [𝜔𝑡 −
2휋

𝛵

𝑥

𝜐
+ 𝜑]  𝑦 = 𝛢휂휇 [𝜔𝑡 −

2휋

휆
+ 𝜑] 

[9-7] 

 

Η ποσότητα 2휋 휆 ονομάζεται συχνά και κυματάριθμος. 

  

9.2. Συμβολή σύμφωνων διακριτών φωτεινών κυμάτων  

Για να παρατηρηθούν ενδιαφέροντα φαινόμενα συμβολής με το φως, πρέπει οι φωτεινές πηγές που 

εμπλέκονται να παράγουν φως με ίδια συχνότητα (μονοχρωματικό) και με ίδια φάση (σύμφωνο). Ο 

συνηθισμένος τρόπος για την παραγωγή μονοχρωματικών σύμφωνων πηγών φωτός είναι να φωτίσουμε 

ένα πέτασμα που έχει μικρές οπές με πηγή μονοχρωματικού φωτός που ισαπέχει από τις οπές. Το φως 

που εξέρχεται από τις οπές είναι σύμφωνο και ίδιας συχνότητας.  

Έστω δύο σύμφωνες διακριτές φωτεινές πηγές Π1 και Π2 που δημιουργούνται με τον τρόπο που 

αναφέρεται παραπάνω και διαδίδουν στο χώρο φως συχνότητας λ. Σε κάθε σημείο του χώρου που 

απέχει απόσταση x1 από την πρώτη πηγή και απόσταση x2 από τη δεύτερη πηγή, το φως φτάνει με 

διαφορά φάσης Δθ: 

 

 𝛥휃 =
2휋(𝑥1 − 𝑥2)

휆
 [9-8] 

 

Σημεία στο χώρο όπου τα δύο κύματα φτάνουν με συμφωνία φάσης, δηλαδή Δθ=0, το πλάτος του 

συνιστάμενου κύματος είναι μέγιστο (δημιουργική συμβολή) και για τα σημεία η διαφορά της 

απόστασής τους από τις δύο πηγές είναι ακέραιο πολλαπλάσια του μήκος κύματος, δηλαδή: 

 

 για συμφωνία φάσης 𝛥휃 = 0  ισχύει (𝑥1 − 𝑥2) = 𝛥𝑥 = 𝑛휆, όπου n είναι ακέραιος [9-9] 

 

Επίσης, για σημεία στο χώρο όπου τα δύο κύματα φτάνουν με αντίθεση φάσης, δηλαδή Δθ=π, το πλάτος 

της συνιστάμενης ταλάντωσης είναι μηδενικό (καταστρεπτική συμβολή) και για τα σημεία αυτά η 
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διαφορά της απόστασής τους από τις δύο πηγές είναι ημιπεριττό πολλαπλάσιο του μήκους κύματος, 

δηλαδή: 

 

 για αντίθεση φάσης 𝛥휃 = 휋 ισχύει (𝑥1 − 𝑥2) = 𝛥𝑥 = (2𝑛 + 1)
𝜆

2
 , όπου n ακέραιος [9-10] 

 

Σε κάθε άλλο σημείο του χώρου η κυματική κίνηση αντιστοιχεί σε κάποια ενδιάμεση κατάσταση. Ας 

εξετάσουμε το φαινόμενο συμβολής σε μια διάταξη όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 9-4. Οι οπές 

που απέχουν απόσταση d στο πρώτο πέτασμα δημιουργούν δύο σύμφωνες πηγές που διαδίδουν φωτεινά 

κύματα στο χώρο. Σε δεύτερο πέτασμα, παράλληλο με το πρώτο σε απόσταση L από το  πρώτο τα 

φωτεινά κύματα δημιουργούν εναλλαγές περιοχών με μεγάλο ή μικρό πλάτος ταλάντωσης εξαιτίας 

φαινομένων συμβολής. Οι εναλλαγές αυτές ονομάζονται κροσσοί συμβολής. Στα σημεία που έχουμε 

μέγιστο η συμβολή των κυμάτων είναι δημιουργική κι επομένως ισχύει η συνθήκη της εξίσωσης [9-9], 

δηλαδή η διαφορά δρόμων των δύο κυμάτων Δx είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος. 

Επομένως στο τρίγωνο από το τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε: 

 

 휂휇휃 =
𝛥𝑥

𝑑
 휂휇휃 =

𝑛휆

𝑑
 [9-11] 

 

Αν η απόσταση (d) μεταξύ των δύο πηγών είναι κατά πολύ μικρότερη από την απόσταση L των πηγών 

από πέτασμα, τότε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ είναι πρακτικά κάθετο στα ΑΔ και ΓΔ και η γωνία ΔΕΖ 

είναι περίπου ίση με τη γωνία θ. Άρα:  

 

 휂휇휃 =
𝑦𝑛
𝐿

 [9-12] 

 

Από τις Εξισώσεις [9-11] και [9-12] καταλήγουμε ότι:  

 

 
𝑛휆

𝑑
=
𝑦𝑛
𝐿
 𝑦𝑛 =

𝑛휆𝐿

𝑑
 [9-13] 

 

δημιουργική
συμβολή

καταστρεπτική
συμβολή

θ

P

θ
d

L

Δx

ynΑ

Β

Γ

Δ

Ε Ζ

 

Σχήμα 9-4. Κροσσοί δημιουργικής και καταστρεπτικής συμβολής από δύο διακριτές σύμφωνες 

φωτεινές πηγές.  
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Η εξίσωση [9-13] δίνει την απόσταση (yn) π από το κέντρο του πετάσματος για τα σημεία στα οποία 

παρατηρείται συμφωνία φάσης, κι άρα δημιουργική συμβολή και μέγιστη ένταση φωτός.   

Αντίστοιχα, τα σημεία στο δεύτερο πέτασμα στα οποία παρατηρείται συμφωνία φάσης, κι άρα 

δημιουργική συμβολή και μέγιστη ένταση φωτός, βρίσκονται σε απόσταση yn:  

 

 𝑦𝑛 = (𝑛 +
휆

2
)
𝐿

𝑑
 [9-14] 

 

όπου n=0,1,2, … και d, λ << L     

Οι εξισώσεις [9-13] και [9-14] αναδεικνύουν το γεγονός ότι η απόσταση τόσο των μέγιστων όσο και 

των ελάχιστων εξαρτάται μεταξύ άλλων και από το μήκος κύματος. Επομένως κύματα με διαφορετικό 

μήκος κύματος θα συμβάλλουν δημιουργικά σε διαφορετικά σημεία στο πέτασμα. Αυτό το φαινόμενο 

το εκμεταλλευόμαστε μεταξύ άλλων και για την ανάλυση φωτός που αποτελείται από πολλές 

συχνότητες στις επιμέρους συνιστώσες του. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται διατάξεις ονομάζονται 

φράγματα περίθλασης και είναι πλέγματα με πολλές οπές (περίπου 500 ανά εκατοστό του μέτρου). 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, κάθε χρωματική συνιστώσα δίνει μέγιστο δημιουργικής 

συμβολής σε διαφορετική απόσταση από το κέντρο του πετάσματος, που δίνεται από τη σχέση  [9-13] 

που μπορεί να ξαναγραφεί χρησιμοποιώντας την κυματική εξίσωση [9-5] ως εξής: 

 

 𝑦𝑛 =
𝑛휆𝐿

𝑑
 𝑦𝑛 =

𝑛𝐿

𝑑

𝜐

휈
 [9-15] 

 

Επομένως, κύματα με μεγαλύτερη συχνότητα δίνουν μέγιστα συμβολής σε μικρότερες αποστάσεις από 

το κέντρο του πετάσματος. Στο Σχήμα 9-5 φαίνεται ο χρωματικός διαχωρισμός φωτός με ίση 

περιεκτικότητα σε κυανό και ερυθρό από διάφραγμα δύο οπών.  

 

φράγμα
περίθλασης

δέσμη φωτός με ίση 
περιεκτικότητα σε 
κυανό και ερυθρό

+ = n=0

n=1

n=2

n=1

n=2

n=1

n=2

n=1

n=2

μικρή συχνότητα  μεγάλη 
μετατόπιση των μεγίστων

yn = nλL/d

η θέση του μέγιστου 
ανάλογη της συχνότητας

 

Σχήμα 9-5. Χρωματικός διαχωρισμός φωτός με ίση περιεκτικότητα σε κυανό και ερυθρό από 

φράγμα περίθλασης. Η ερυθρά συνιστώσα με τη μικρότερη συχνότητα δίνει μέγιστα σε αποστάσεις 

μεγαλύτερες από αυτές της κυανής συνιστώσας.  
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Επίσης, από την εξίσωση [9-13] βλέπουμε ότι οι αποστάσεις των μέγιστων συμβολής εξαρτώνται και 

από την απόσταση d μεταξύ των πηγών, δηλαδή των οπών του φράγματος. Μικρότερη απόσταση 

αντιστοιχεί σε μέγιστα που απέχουν περισσότερο μεταξύ τους. Το Σχήμα 9-6 δείχνει αυτή την 

αντίστροφη αναλογία.  

πλέγμα

μέγιστα περίθλασης

μέγιστα περίθλασηςμέγιστα περίθλασης

d1 d2 d3 d4 d5

 

Σχήμα 9-6. Πλέγμα με μεταβλητή απόσταση μεταξύ των οπών. Στα σημεία που η απόσταση d είναι 

μικρή (π.χ. d1), τα μέγιστα συμβολής σχηματίζονται σε μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις, οι οποίες 

μικραίνουν όταν η απόσταση μεταξύ των οπών μεγαλώνει (π.χ. d5). 

 

9.3. Περίθλαση συνεχώς κατανεμημένων σύμφωνων φωτεινών πηγών 

Η περίθλαση αναφέρεται σε κυματικά φαινόμενα που εμφανίζονται όταν έχουμε επαλληλία από πολλές 

συνεχώς κατανεμημένες σύμφωνες πηγές. Ως συνεχώς κατανεμημένες σύμφωνες πηγές μπορούμε να 

θεωρήσουμε το μέτωπο ενός κύματος. Επομένως, η περίθλαση αφορά την κυματική συμπεριφορά όταν  

στην διάδοση του κύματος υπάρχουν εμπόδια (ή οπές σε πετάσματα) με διαστάσεις συγκρίσιμες με το 

μήκος κύματός του και σε αυτή οφείλεται η διάδοση του κύματος και στη «σκιά» των εμποδίων που 

συναντά (Σχήμα 9-7). 

Κύμα με μήκος κύματος πολύ μικρότερο από τις διαστάσεις του εμποδίου/οπής δεν δημιουργεί έντονα 

φαινόμενα περίθλασης, κι επομένως δεν διαδίδεται στη σκιά του εμποδίου. Κύμα με μήκος κύματος 

περίπου στις διαστάσεις του εμποδίου/οπής δημιουργεί έντονα φαινόμενα περίθλασης σε σχετικά μικρή 

απόσταση (μερικά μήκη κύματος), και η κυματική συμπεριφορά εξαρτάται από τη συχνότητα και τις 

διαστάσεις του εμποδίου. Τέλος, κύμα με μήκος κύματος πολύ μεγαλύτερο από τις διαστάσεις του 

εμποδίου/οπής δημιουργεί έντονα φαινόμενα περίθλασης σε ελάχιστη απόσταση, ουσιαστικά σα να 

μην παρεμβλήθηκε το εμπόδιο/οπή.  

Αυτή η συμπεριφορά καθορίζει, για παράδειγμα, και τη διακριτική ικανότητα που μπορούμε να 

πετύχουμε στο οπτικό μικροσκόπιο. Φως με μεγαλύτερο μήκος κύματος από τις διαστάσεις του 

αντικειμένου που θέλουμε να δούμε δημιουργεί έντονη περίθλαση, το φως συμπεριφέρεται σα να μη 

παρεμβλήθηκε το εμπόδιο, κι άρα το εμπόδιο δεν είναι ορατό. Αν το φως έχει μήκος κύματος περίπου 

στις διαστάσεις του αντικειμένου, έχουμε σημαντική περίθλαση αμέσως μετά το αντικείμενο, και τα 

φαινόμενα αυτά κάνουν το αντικείμενο να φαίνεται θολό. Καλή διάκριση του αντικειμένου μπορούμε 

να έχουμε μόνο όταν το μήκος κύματος είναι μικρό σε σχέση με το αντικείμενο (δηλαδή, η συχνότητα 

του φωτός μεγάλη), ώστε η περίθλαση να είναι αμελητέα. Επομένως, αν θέλουμε να δούμε μικρότερα 

αντικείμενα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε υψηλότερης συχνότητας φως.  
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Τέτοιο φως είναι οι ακτίνες Χ, με ενέργεια στην περιοχή 100eV-100keV και μήκος κύματος περίπου 

στην περιοχή 10-8 έως 10-13 m, που αντιστοιχεί στις διαστάσεις του κρυσταλλικού πλέγματος.  

περίθλαση = 
το κύμα διαδίδεται 

και στη σκιά

σχετικά μεγάλο
μήκος κύματος

δεν βλέπει
το εμπόδιο

περίπου ίδιο
μήκος κύματος
δίνει περίθλαση
σε μικρή 
απόσταση

σχετικά μικρό
μήκος κύματος
δεν δίνει έντονη
περίθλαση

 

Σχήμα 9-7. Περίθλαση κυμάτων όταν συναντούν εμπόδια με διαφορετικές διαστάσεις σε σχέση με 

το μήκος κύματος.  

 

 

9.4. Κυματική φύση του φωτός και το όριο στη διακριτική ικανότητα  

Η υπόθεση στη γεωμετρική οπτική, (η οποία δεν εξετάζει την κυματική φύση του φωτός),  

είναι ότι ένα άνοιγμα αφήνει τις ακτίνες του φωτός να περάσουν ευθύγραμμα. Ωστόσο, αν λάβουμε 

υπόψη και την κυματική φύση του φωτός,  κάθε σημείο του ανοίγματος αντιστοιχεί σε μια σημειακή 

πηγή το φως από τις σημειακές πηγές συμβάλει σε κάθε σημείο του πετάσματος και δημιουργεί 

κροσσούς συμβολής, όπως στο Σχήμα 9-8. 

 

a
Σ1

a
Σ1

όπως θα προέβλεπε η 
γεωμετρική οπτική

όπως προκύπτει από την 
κυματική φύση

 

Σχήμα 9-8. Είδωλο αντικειμένου μέσα από οπή όπως θα το αναμέναμε βάσει της 

γεωμετρικής οπτικής (αριστερά) και όπως πραγματικά σχηματίζεται εξαιτίας της 

κυματικής φύσης του φωτός.  
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Έστω σημειακή πηγή Σ1 πίσω από άνοιγμα διαμέτρου α,  που βρίσκεται σε απόσταση L από ένα 

πέτασμα (π.χ. ένα ανιχνευτή) κάθε σημείο του ανοίγματος αποτελεί πηγή φωτός. Για να βρω το είδωλο 

της πηγής στο πέτασμα θα πρέπει να υπολογίσω σε κάθε σημείο το άθροισμα (ολοκλήρωμα) όλων των 

κυμάτων που φτάνουν από όλα τα σημεία της οπής. Προκύπτει ότι η συμβολή των άπειρων φωτεινών 

κυμάτων από την επιφάνεια του ανοίγματος δίνει στο πέτασμα ελάχιστο (δηλ. καταστρεπτική 

συμβολή), όταν ημθ= m (λ/α) όπου,  m = ±1, ±2, ±3, …  

 

φως από 
πηγή Σ1

a

P

θ

L

κεντρικό μέγιστο

1ο ελάχιστο

2ο μέγιστο

 

Σχήμα 9-9. Κροσσοί συμβολής από είδωλο αντικειμένου μέσα από οπή. 

 

Σ1

Σ2

Σ1

Σ2

 

Σχήμα 9-10. Είδωλα δύο διαφορετικών αντικειμένων σε μεγάλη απόσταση (πάνω) και 

απόσταση όση το διακριτικό όριο (κάτω).  
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H ένταση των μέγιστων μετά το 1ο (κεντρικό) είναι φθίνουσα: 

Ι2 = 4,5% Ι1  

Ι3 = 1,6% Ι1  

Ι4 = 0,8% Ι1  

 

 

1ο ελάχιστο: ημθ = λ/α, και αν λ<<α, θ≈0 και ημθ ≈ θ τότε,  

1ο ελάχιστο: θ=λ/α, μικρότερο λ  μικρότερο θ  το 1ο ελάχιστο πιο κοντά στο 

1ο μέγιστο 

[9-16] 

 

Όταν το κεντρικό μέγιστο του ενός συμπέσει με το πρώτο ελάχιστο του άλλου, θεωρούμε ότι τα δύο 

σώματα μόλις διακρίνονται  - αυτό είναι το όριο διακριτικής ικανότητας. Μικρότερο λ (δηλ. 

μεγαλύτερη συχνότητα), σημαίνει ότι το 1ο ελάχιστο είναι πιο κοντά στο κεντρικό μέγιστο, άρα το όριο 

διακριτικής ικανότητας βελτιώνεται (Σχήμα 9-10).  

Στο οπτικό μικροσκόπιο: για να πετύχουμε τη μέγιστη διακριτική ικανότητα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε το μικρότερο δυνατό μήκος κύματος από το φάσμα ορατού φωτός. Άρα, πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συχνότητα από το φάσμα του ορατού φωτός, δηλαδή ιώδες 

φως με  λ~400 nm. Τότε, η μέγιστη δυνατή διακριτική ικανότητα (ιώδες φως)  είναι ~200 nm. Στην 

πράξη συχνά είναι μικρότερη (δηλ. μπορούμε να δούμε δομές μόνο όταν είναι αρκετά μεγαλύτερες από 

200nm), γιατί έχουμε επιπλέον περιορισμούς της διακριτικής ικανότητας από την πειραματική διάταξη.  

 

9.5. Πόλωση  

Η πόλωση είναι χαρακτηριστικό εγκάρσιων κυμάτων και αναφέρεται στη διεύθυνση της ταλάντωσης 

του ηλεκτρικού πεδίου. Πολωμένη είναι η δέσμη φωτός στην οποία όλα τα φωτόνια έχουν τη 

συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου τους στην ίδια διεύθυνση – προφανώς και τη συνιστώσα του 

μαγνητικού πεδίου στην ίδια διεύθυνση, κάθετη στη συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου (Σχήμα 9-11).  

 

το φως στη γενική περίπτωση

σε μια δέσμη ΗΜ κυμάτων που κινούνται 
προς μια διεύθυνση, στη γενική 
περίπτωση, το Ε πεδίο έχει τυχαίο 
προσανατολισμό

πολωμένο φως

αν με κάποιο τρόπο μπορούμε να 
κάνουμε όλα τα ΗΜ κύματα 
να έχουν στην ίδια διεύθυνση 
το ηλεκτρικό τους πεδίο, 
μιλάμε για πολωμένο φως 
(ως προς αυτή τη διεύθυνση)

Ε

Ε

Ε

Ε
Ε

ΕΕ
Ε

ΕΕ

Ε

 

Σχήμα 9-11. Πόλωση φωτός. 
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Ας θεωρήσουμε λοιπόν την απλή αναπαράσταση του ΗΜ, όπου δείχνουμε μόνο τη διεύθυνση διάδοσης 

(μαύρο βέλος) και τη διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου Ε (κόκκινο βέλος), όπως στο Σχήμα 9-11. Αν 

θεωρήσουμε ότι μιλάμε για ΗΜ στην περιοχή του ορατού, η αλληλεπίδραση με την ύλη είναι σε 

μοριακό επίπεδο. Στην ουσία, το ηλεκτρικό πεδίο αλληλεπιδρά με ελεύθερα ή εξώτερης στιβάδας 

ηλεκτρόνια (e-) και τα θέτει σε ταλάντωση  στην ίδια διεύθυνση με αυτή του ηλεκτρικού πεδίου (η 

ένταση του Ε ταλαντώνεται, επομένως αντίστοιχα ταλαντώνονται και τα ηλεκτρόνια). Το πολωμένο 

φως που θα αλληλεπιδράσει με ελεύθερα ηλεκτρόνια, θα τα αναγκάσει σε ταλάντωση προς την 

συγκεκριμένη διεύθυνση. Επομένως αυτά θα επαναεκπέμψουν φως με το ηλεκτρικό πεδίο Ε προς την 

ίδια διεύθυνση (θα δημιουργήσουν ταλαντούμενο ηλεκτρικό πεδίο, που αναγκαστικά θα δημιουργήσει 

ταλαντούμενο κάθετο μαγνητικό πεδίο, βλ. Maxwell) – άρα θα έχουμε εκπομπή πολωμένου φωτός με 

πόλωση προς την ίδια διεύθυνση με την πόλωση του αρχικού φωτός (Σχήμα 9-12). 

Ε
e-

e- Ε

πολωμένο φως συναντά 
ελεύθερα φορτία

τα αναγκάζει σε ταλάντωση 
στη διεύθυνση της 

πόλωσης

η ταλάντωση δημιουργεί 
ΗΜ, πολωμένο στην 
αρχική διεύθυνση

 

Σχήμα 9-12. Αλληλεπίδραση πολωμένου φωτός με ηλεκτρόνια της ύλης. 

 

Ας υποθέσουμε ότι πολωμένο φως συναντά κάποιο μόριο, που είναι π.χ. πιο μακρύ παρά φαρδύ (Σχήμα 

9-13). Είναι λογικό να σκεφτούμε ότι τα ηλεκτρόνια που θα αλληλεπιδράσουν με το Ε θα μπορέσουν 

να το κάνουν αν το Ε είναι παράλληλο με τον μακρύ άξονα του μορίου, παρά το αντίθετο, μια και προς 

αυτή τη διεύθυνση μπορούν να κινηθούν ευκολότερα. Έτσι, στην περίπτωση που το Ε ( σημαίνει 

‘παράλληλο’) με τον ‘μακρύ’ άξονα, τα ηλεκτρόνια ταλαντώνονται και επανεκπέμπεται πολωμένο φως. 

Στην περίπτωση που Ε στο μακρύ άξονα, τα ηλεκτρόνια δεν έχουν την ελευθερία να ταλαντωθούν, 

και άρα το φως δεν επανεκπέμπεται (ή επανεκπέμπεται πολύ λίγο). Η διεύθυνση του μορίου που 

επιτρέπει την ταλάντωση λέγεται και οπτικός άξονας.  

 

Ε Ε Ε ΕΧ
 

Σχήμα 9-13. Πολωμένο φως και ‘ασύμμετρα’ μόρια. 

 

Στην ουσία, ένα τέτοιο μόριο, ανάλογα με τον προσανατολισμό του επιτρέπει τη διέλευση πολωμένου 

φωτός, ανάλογα με την διεύθυνση πόλωσης ως προς τη διεύθυνση του οπτικού άξονα. Αν έχουμε 

μεγάλο αριθμό από παρόμοια μόρια, με τυχαίους προσανατολισμούς το καθένα, δεν θα έχουμε 

μακροσκοπικά ορατά αποτελέσματα. Αν έχουμε παρόμοια μόρια σε κρυσταλλική δομή, τότε θα έχουμε 

ορατά μακροσκοπικά αποτελέσματα, δηλαδή το πολωμένο φως θα ‘περνά’ από τον κρύσταλλο όταν το 
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επίπεδο πόλωσης είναι παράλληλο προς μια συγκεκριμένη διεύθυνση και θα περνά λιγότερο σε άλλες 

διευθύνσεις, με μέγιστη απορρόφηση για φως με διεύθυνση πόλωσης κάθετη με τον οπτικό άξονα. 

Οπότε, στη γενική περίπτωση, για ύλη σε κατάσταση διαλύματος, δεν περιμένουμε να δούμε στροφή 

σε πολωμένο φως.  

Στη στερεοχημεία είναι γνωστό ότι τα εναντιοϊσομερή στρέφουν το πολωμένο φως (ο ένας δεξιά και ο 

άλλος αριστερά κατά γωνία με ίδια απόλυτη τιμή). Πώς συμβαίνει αυτό σε ατομικό επίπεδο,αφού οι 

εναντιοισομερείς ενώσεις βρίσκονται μέσα σε διάλυμα ως διαλυμένες ουσίες,  άρα και τα μόρια τους 

κινούνται χωρίς ακριβή προσανατολισμό μέσα στο διάλυμα (ενώ εαν ήταν σε στέρεη μορφή τα μόρια 

θα βρίσκονταν σε καθορισμένες θέσεις, κάτι που θα εξηγούσε τη στροφή του πολωμένου φωτός);  

 

Ε

x

y

z

πολωμένο φως εναντιοϊσομερές ταλάντωση προς 
δύο διευθύνσεις

Εy

Εx

Εεκπεμπόμενο

θ

 

Σχήμα 9-14. Εναντιοϊσομερή και πόλωση. 

 

Τα εναντιοϊσομερή είναι ενώσεις που έχουν μεταξύ τους τη σχέση ειδώλου-αντικειμένου. 

Παραδείγματα τέτοιων σχημάτων είναι η ‘βίδα’ ή σπείρα. Μια ποσοτική και σωστή παρουσίαση του τι 

ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις ενώσεις, απαιτεί σοβαρή μαθηματική αντιμετώπιση, ωστόσο μια 

ποιοτική προσέγγιση μπορεί να δώσει τη βασική ιδέα για το τι συμβαίνει. Για να το δείξουμε αυτό, θα 

πάρουμε ένα μόριο στο απλό σχήμα της σπείρας.   

Σύμφωνα με όσα είπαμε, περιμένει κανείς το Ε να αναγκάσει ηλεκτρόνια να κινηθούν  πάνω-κάτω στην 

σπείρα, κατά τον άξονα  της σπείρας (|| y), κι επομένως να έχει φαινόμενη ταλάντωση κατά τον y αλλά, 

όπως αναγκάζονται να κινηθούν έτσι τα ηλεκτρόνια, υποχρεωτικά ταλαντώνονται και προς τη 

διεύθυνση χ, μια και αναγκάζονται  να ακολουθήσουν την σπείρα. Η ταλάντωση κάθετα στον άξονα 

είναι μικρότερη.  

Στην περίπτωση που έχουμε τη σπείρα με την αντίθετη φορά, η πόλωση του εκπεμπόμενου φωτός είναι 

προς την αντίθετη κατεύθυνση, και πάλι σχηματίζοντας την ίδια γωνία. Το ενδιαφέρον είναι, πως αν 

κανείς χρησιμοποιήσει μερικά ακόμα παραδείγματα  για σπείρες με άλλο προσανατολισμό και τα 

ανάλογα μαθηματικά, μπορεί να δείξει ότι αν ο άξονας της σπείρας έχει άλλη κατεύθυνση ως προς την 

πόλωση του αρχικού φωτός, η συνισταμένη ταλάντωση θα είναι και πάλι η ίδια, και το εκπεμπόμενο 

φως θα είναι και πάλι πολωμένο στην ίδια διεύθυνση (με γωνία θ ως προς την αρχική) όπως και την 

προηγούμενη φορά. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή στη διεύθυνση της πόλωσης δεν εξαρτάται από τον 

προσανατολισμό του μορίου, και άρα μπορούμε μακροσκοπικά να την δούμε και σε σύνολο μορίων με 

τυχαίο προσανατολισμό (=διάλυμα). Αυτό είναι γνωστό ως το φαινόμενο της οπτικής ενεργότητας  

(optical activity).  
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10. Το Φως ως Γεωμετρική Ακτίνα 

 

Ελένη Καλδούδη 

 

 

Φαινόμενα στα οποία εμπλέκεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεσαίων συχνοτήτων που 

περιλαμβάνει τις επιμέρους περιοχές του  υπέρυθρου με συχνότητες 1012 – 4.3x1014 Hz και ενέργεια 

4x10-3 – 1.7 eV, καθώς και περιοχή του ορατού φωτός με συχνότητες  4.3x1014 – 5.7x1014 Hz και 

ενέργεια 1.7 – 2.3 eV, δηλαδή γύρω στο ορατό μέρος του φάσματος, δεν εμφανίζουν συνήθως εύκολα 

ούτε την κυματική ούτε τη σωματιδιακή φύση του φωτός. Τέτοια φαινόμενα είναι η ανάκλαση και η 

διάθλαση φωτεινών ακτίνων και η ανάλυσή τους γίνεται κατά παράδοση θεωρώντας το φως ως μια 

γεωμετρική ακτίνα που διαδίδεται ευθύγραμμα, χωρίς να ενδιαφέρει η φύση του φωτός και τα η 

μικροσκοπική συμπεριφορά των φωτονίων. Αντίστοιχα, ο κλάδος της φυσικής που ασχολείται με το 

φως ως γεωμετρική ακτίνα ονομάζεται συνήθως και γεωμετρική οπτική και έχει ως αντικείμενο την 

μελέτη και ανάλυση διάφορων οπτικών συστημάτων όπως τα κάτοπτρα, η φωτογραφική μηχανή, ο 

οφθαλμός, το μικροσκόπιο, το τηλεσκόπιο κλπ. 

Η βάση σε αυτό τον τρόπο μελέτης του φωτός είναι η οπτική ακτίνα, η οποία ορίζεται ως ο γεωμετρικός 

τόπος των σημείων στα οποία βρίσκεται διαδοχικά το φως στην πορεία του, μια νοητή τροχιά κατά 

μήκος της οποίας μεταβιβάζεται η ενέργεια του φωτός.  Ωστόσο, η γεωμετρική οπτική δεν μπορεί να 

εξηγήσει όλα τα φωτεινά φαινόμενα, και στις περιπτώσεις που δίνει ικανοποιητικές εξηγήσεις 

απαιτούνται μια σειρά από υποθέσεις.  

Κατ΄ αρχήν, στη γεωμετρική οπτική δεχόμαστε την ευθύγραμμη πορεία του φωτός σε ένα οπτικά 

ομογενές μέσο. Επίσης, δεχόμαστε ότι αυτή η πορεία συνεχίζει να είναι ευθύγραμμη ακόμη κι αν στην 

πορεία της φωτεινής ακτίνας παρεμβάλλονται εμπόδια (ή οπές σε εμπόδια) που οι διαστάσεις τους είναι 

πολύ μεγαλύτερες από το μήκος κύματος του φωτός. Και σε αυτή την περίπτωση το φως συνεχίζει να 

διαδίδεται ευθύγραμμα, σα να μη συνάντησε το εμπόδιο, εκτός από μια μικρή απόσταση μετά το 

εμπόδιο όπου εμφανίζονται «ανωμαλίες» στη διάδοσή του (που στην ουσία οφείλονται σε φαινόμενα 

που ξεκινούν από την κυματική συμπεριφορά του φωτός, με τα οποία όμως δεν ασχολείται η 

γεωμετρική οπτική και δεν μπορεί να εξηγήσει). [Όπως έχουμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην 

περίπτωση που το μήκος κύματος του φωτός είναι της τάξης μεγέθους του εμποδίου/οπής τότε 

εμφανίζονται κυματικά φαινόμενα συμβολής που έχουν ως μακροσκοπικό αποτέλεσμα την φαινόμενη 

αλλαγή της πορείας του φωτός αλλά και άλλα φωτεινά φαινόμενα. Στην περίπτωση που τα 

εμπόδια/οπές είναι πολύ μικρότερα από το μήκος κύματος του  φωτός, το φως διαδίδεται σα να μη τα 

έχει συναντήσει. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ουσιαστικά έχουμε κυματικά φαινόμενα συμβολής  

που οδηγούν στην τελική αυτή φαινόμενη συμπεριφορά του φωτός (εξηγούνται παρακάτω).] 

Στη γεωμετρική οπτική κάθε υλικό μέσο χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα του φωτός σε αυτό το μέσο 

καθώς και από ένα συντελεστή που δίνει τη σχέση της ταχύτητας του φωτός σε αυτό το μέσο ως προς 

την ταχύτητα του φωτός στο κενό. Ο συντελεστής ονομάζεται συντελεστής διάθλασης και δίνεται από 

τη σχέση:  

 

 𝜎𝜐휈𝜏휀휆휀𝜎𝜏ή𝜍 𝛿휄ά휃휆𝛼𝜎휂𝜍 = 휂 =  
𝜏𝛼𝜒ύ𝜏휂𝜏𝛼 𝜑𝜔𝜏ό𝜍 𝜎𝜏휊 휅휀휈ό

𝜏𝛼𝜒ύ𝜏휂𝜏𝛼 𝜑𝜔𝜏ό𝜍 𝜎𝜏휊 휇έ𝜎휊
=
𝑐

𝜐
≥ 1 [10-1] 

 

Είναι φανερό ότι ο συντελεστής διάθλασης ενός μέσου είναι ένας καθαρός αριθμός (χωρίς μονάδες 

μέτρησης) και είναι πάντα μεγαλύτερος από τη μονάδα μια και η ταχύτητα του φωτός στο κενό έχει 

την μέγιστη δυνατή τιμή σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μέσα. Η τιμή του στον αέρα είναι πολύ κοντά 

στην μονάδα (για αέρα με θερμοκρασία 0οC και πίεση 1atm είναι ηαέρα=1,000293) και σε 

προσεγγιστικούς πρακτικούς υπολογισμούς θεωρείται ίσος με τη μονάδα. Μεγαλύτερος δείκτης 
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διάθλασης αντιστοιχεί σε οπτικώς πυκνότερο μέσο και αντίθετα μικρότερος δείκτης διάθλασης (πάντα 

μεγαλύτερος από την μονάδα) αντιστοιχεί σε οπτικώς αραιότερο μέσο.  

Σχετικός δείκτης διάθλασης μεταξύ δύο οπτικών μέσων είναι ο λόγος των επιμέρους δεικτών διάθλασης 

και είναι αντιστρόφως αναλόγως με τον λόγο των ταχυτήτων του φωτός στα δύο μέσα:  

 

 𝜎𝜒휀𝜏휄휅ό𝜍 𝛿휀ί휅𝜏휂𝜍 𝛿휄ά휃휆𝛼𝜎휂𝜍 𝛿ύ휊 휇έ𝜎𝜔휈 = 휂1,2 = 
휂1
휂2
=
𝜐2
𝜐1
=
휆2
휆1

 [10-2] 

 

Κατά τη διάδοσή του το φως κρατά πάντα σταθερή την συχνότητά (ν) του. Επομένως, κατά τη 

μετάβασή του από ένα οπτικό μέσο σε ένα άλλο με διαφορετική ταχύτητα, το φως αλλάζει το μήκος 

κύματος (λ) έτσι ώστε να ικανοποιείται η βασική κυματική εξίσωση: 

 

 𝜐 = 휆휈 [10-3] 

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο δείκτης διάθλασης ενός μέσου να εξαρτάται άμεσα τόσο από το μέσο αλλά 

και από το μήκος κύματος του φωτός σε αυτό το μέσο. Έτσι, για το ίδιο μέσο, κάθε συχνότητα του 

φωτός διαθλάται διαφορετικά. 

Η βασική αρχή για την πορεία του φωτός ως γεωμετρική ακτίνα είναι αυτή του Pierre de Fermat (1601-

1665) που ορίζει ότι: 

από όλες τις δυνατές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει το φως για να φτάσει από ένα 

σημείο σε ένα άλλο, ακολουθεί εκείνη τη διαδρομή που απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο 

και είναι γνωστή και ως αρχή του ελάχιστου οπτικού δρόμου (=ελάχιστος χρόνος).  

Προφανές αποτέλεσμα αυτής της αρχής είναι ότι όταν το φως διαδίδεται σε ένα οπτικά ομογενές μέσο 

(δηλαδή ένα μέσο που σε κάθε σημείο του η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι ίδια), οι διαδρομές 

διάδοσης είναι ευθύγραμμες. Επίσης, με βάση την αρχή του Fermat μπορεί να αποδειχθεί ποια θα είναι 

η πορεία του φωτός όταν συναντά διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ διαφορετικών οπτικών μέσων 

(ανάκλαση και διάθλαση).  

 

10.1. Ανάκλαση 

Όταν φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται σε ένα μέσο συναντήσει διαχωριστική επιφάνεια με ένα άλλο 

μέσο, τότε μέρος της ακτίνας ανακλάται πίσω στο αρχικό μέσο διάδοσης. Αν η διαχωριστική επιφάνεια 

είναι αρκετά λεία (δηλαδή οι ατέλειές της είναι μικρές σε σχέση με το μήκος κύματος του 

προσπίπτοντος φωτός) οι ακτίνες που πέφτουν παράλληλα μεταξύ τους στην διαχωριστική επιφάνεια 

εξακολουθούν να είναι παράλληλες μεταξύ τους και μετά την ανάκλασή τους (κατοπτρική ανάκλαση). 

Αντίθετα, επιφάνειες που είναι τραχιές και ανώμαλες (με ατέλειες που είναι συγκρίσιμες με το μήκος 

κύματος του προσπίπτοντος φωτός) ανακλούν ακτίνες που πέφτουν παράλληλα μεταξύ τους με τέτοιο 

τρόπο ώστε μετά την ανάκλαση οι ακτίνες να κατευθύνονται ακανόνιστα προς όλες τις διευθύνσεις 

(Σχήμα 10-1). Η ακανόνιστη αυτή ανάκλαση ονομάζεται διάχυση, και δεν θα μας απασχολήσει στην 

παρακάτω ανάλυση, που επικεντρώνεται και θεωρεί μόνο τις περιπτώσεις όπου το μήκος κύματος του 

φωτός και η υφή της διαχωριστικής επιφάνειας οδηγούν σε κατοπτρική ανάκλαση (που θα αναφέρεται 

από δω και πέρα απλά ως ανάκλαση).  
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A B

 

Σχήμα 10-1. (Α) Κατοπτρική ανάκλαση φωτός από επιφάνεια με ανωμαλίες πολύ μικρών 

διαστάσεων σε σύγκριση με το μήκος κύματος του φωτός. (Β) Διάχυση φωτός από επιφάνεια με 

ανωμαλίες που έχουν διαστάσεις συγκρίσιμες ή μεγαλύτερες από το μήκος κύματος του φωτός.   

 

Επιφάνειες που ανακλούν το φως κατοπτρικά ονομάζονται κάτοπτρα. Από πειραματικές παρατηρήσεις 

γνωρίζουμε ότι ακτίνα φωτός που προσπίπτει σε μια διαχωριστική επιφάνεια με κατεύθυνση ώστε να 

δημιουργεί γωνία θπ με την κάθετη στην επιφάνεια, ανακλάται σε διεύθυνση που σχηματίζει γωνία θα 

με την κάθετη για τις οποίες ισχύει:  

 

 휃𝜋 = 휃𝛼 (휈ό휇휊𝜍 𝛼휈ά휅휆𝛼𝜎휂𝜍) [10-4] 

 

Η ισότητα της γωνίας πρόσπτωσης με αυτή της ανάκλασης (γνωστή και ως νόμος ανάκλασης) 

προκύπτει και από την αρχή του Fermat. Αν θεωρήσουμε το σημείο Α στον δρόμο της οπτικής ακτίνας 

πριν την ανακλαστική επιφάνεια, τότε το φως θα ακολουθήσει την πιο σύντομη χρονικά πορεία μέχρι 

το σημείο Β μετά την ανακλαστική επιφάνεια (Σχήμα 10-2). Με δεδομένο ότι η ακτίνα διαδίδεται σε 

όλη την διαδρομή της στο ίδιο μέσο (με σταθερή ταχύτητα) ο ελάχιστος χρόνος (t) που θα χρειαστεί 

για να διανύσει το διάστημα L=ΑΟ+ΟΒ αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή απόσταση ΟΑ+ΟΒ=L. 

Σύμφωνα με τα σύμβολα όπως φαίνονται στο Σχήμα 10-2 και χρησιμοποιώντας τη γνωστή σχέση για 

τα ορθογώνια τρίγωνα που ορίζει ότι το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών ισούται 

με το τετράγωνο της υποτείνουσας, έχουμε:  

  

 𝐿 = 𝑂𝐴 + 𝑂𝐵 = √𝑥2 + 𝑎2 +√𝛽2 + (𝑑 − 𝑥)2 [10-5] 

  

όπου ο συνολικός δρόμος της ακτίνας L δίνεται ως συνάρτηση της άγνωστης ποσότητας x.  

Το ζητούμενο είναι η τιμή του x για την οποία το L γίνεται ελάχιστο. Το ελάχιστο μιας συνάρτησης 

είναι για εκείνη την τιμή της μεταβλητής της για την οποία η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης ως 

προς την μεταβλητή μηδενίζεται. Επομένως, για την τιμή του x όπου ο συνολικός δρόμος L 

ελαχιστοποιείται έχουμε:  

 

 

𝑑𝐿

𝑑𝑥
= 0   

𝑑

𝑑𝑥
(√𝑥2 + 𝑎2 +√𝛽2 + (𝑑 − 𝑥)2) = 0   

𝑑

𝑑𝑥
(√𝑥2 + 𝑎2) + 

𝑑

𝑑𝑥
(√𝛽2 + (𝑑 − 𝑥)2) = 0 

[10-6] 
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θπ θα

οπτικό μέσο

με υ1 και η1

Α

Β

Ο

α β

θπ

x
d

d-x

 

Σχήμα 10-2. Φωτεινή ακτίνα διαδίδεται ευθύγραμμα σε ομογενές οπτικό μέσο και ανακλάται σε 

κατοπτρική επιφάνεια. Η ανακλώμενη ακτίνα έχει διεύθυνση τέτοια ώστε η γωνία πρόσπτωσης να 

είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.  

 

Αν χρησιμοποιήσουμε τους γνωστούς κανόνες παραγώγισης σύνθετων συναρτήσεων καθώς και τις 

γνωστές παραγώγους ειδικών συναρτήσεων:   

 

 
𝑑

𝑑𝑥
(√𝑢) =

1

2√𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑥
 [10-7] 

 

και θέσουμε  

 

 𝑢 = 𝑥2 + 𝑎2 [10-8] 

 

ο πρώτος όρος του αθροίσματος στην εξίσωση [10-6] γίνεται:  

 

 
𝑑

𝑑𝑥
(√𝑥2 + 𝑎2) =

𝑥

√𝑥2 + 𝑎2
 [10-9] 

 

Παρομοίως, ο δεύτερος όρος του αθροίσματος στην εξίσωση [10-6] γίνεται: 

 

 
𝑑

𝑑𝑥
(√𝛽2 + (𝑑 − 𝑥)2) = −

𝑑 − 𝑥

√𝛽2 + (𝑑 − 𝑥)2
 [10-10] 

 

Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του ημιτόνου γωνίας ορθογωνίου τριγώνου, από την εξίσωση [10-6] και 

τις εξισώσεις  [10-9] και [10-10] καταλήγουμε:  

 

 
𝑑𝐿

𝑑𝑥
= 0   

𝑥

√𝑥2 + 𝑎2
=

𝑑 − 𝑥

√𝛽2 + (𝑑 − 𝑥)2
 휂휇휃𝜋 = 휂휇휃𝛼  휃𝜋 = 휃𝛼 [10-11] 
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10.2. Διάθλαση 

Όταν φωτεινή ακτίνα συναντήσει διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο ημιδιάφανων μέσων με 

διαφορετική ωστόσο οπτική πυκνότητα, ένα μέρος της φωτεινής ακτίνας ανακλάται όπως αναλύθηκε 

παραπάνω στο αρχικό μέσο (με ταχύτητα διάδοσης φωτός και συντελεστή διάθλασης υ1 και η1 

αντίστοιχα) κι ένα μέρος της ακτίνας συνεχίζει την πορεία του στο δεύτερο μέσο (με ταχύτητα διάδοσης 

φωτός και συντελεστή διάθλασης υ2 και η2 αντίστοιχα), σχηματίζοντας την ακτίνα διάθλασης. Ωστόσο, 

η γωνία που σχηματίζει η διαθλώμενη ακτίνα με την κάθετο στην διαχωριστική επιφάνεια είναι στη 

γενική περίπτωση διαφορετική από την γωνία που σχηματίζει η ακτίνα πρόσπτωσης και δίνεται από 

τον γνωστό νόμο του Snell: 

  

 휂휇휃𝛿 =
𝜐2
𝜐1
휂휇휃𝜋 ⇔

휂휇휃𝜋
휂휇휃𝛿

=
𝜐1
𝜐2
⇔
휂휇휃𝜋
휂휇휃𝛿

=
휂2
휂1

 [10-12] 

  

θπ

θδ

οπτικό μέσο

με υ1 και η1

Α

ΒΟ

α

β

θπ

x
d

d-x

B
οπτικό μέσο

με υ2 και η2

 

Σχήμα 10-3. Φωτεινή ακτίνα διαδίδεται ευθύγραμμα σε ομογενές οπτικό μέσο και διαθλάται σε 

διαχωριστική επιφάνεια συνεχίζοντας τη διάδοση σε δεύτερο ομογενές οπτικό μέσο.  

 

Ο παραπάνω νόμος της διάθλασης προκύπτει με ανάλογο τρόπο όπως αυτός της ανάκλασης από την 

αρχή του ελάχιστου οπτικού δρόμου. Αν θεωρήσουμε τα δύο σημεία Α και Β πριν και μετά την 

διάθλαση αντίστοιχα, τότε ο χρόνος από το Α στο Β είναι:  

 

 𝑡 =
𝐴𝑂

𝜐1
+
𝑂𝐵

𝜐2
=
√𝑥2 + 𝑎2

𝑐
휂1

+
√𝛽2 + (𝑑 − 𝑥)2

𝑐
휂2

 [10-13] 

 

Το ζητούμενο είναι η τιμή του x για την οποία ο παραπάνω χρόνος γίνεται ελάχιστος. Το ελάχιστο μιας 

συνάρτησης είναι για εκείνη την τιμή της μεταβλητής της για την οποία η πρώτη παράγωγος της 

συνάρτησης ως προς την μεταβλητή μηδενίζεται. Επομένως, για την τιμή του x όπου ο συνολικός 

χρόνος ελαχιστοποιείται έχουμε:  

 

 
𝑑

𝑑𝑥
𝑡 = 0   [10-14] 
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𝑑

𝑑𝑥
(
√𝑥2 + 𝑎2

𝑐
휂1

+
√𝛽2 + (𝑑 − 𝑥)2

𝑐
휂2

) = 0   

휂1𝑥

𝑐√𝑥2 + 𝑎2
=

휂2(𝑑 − 𝑥)

𝑐√𝛽2 + (𝑑 − 𝑥)2
  

휂1휂휇휃𝜋 = 휂2휂휇휃𝛿 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ακτίνα που προσπίπτει κάθετα σε διαχωριστική επιφάνεια μετά τη 

διάθλασή της στο δεύτερο οπτικό μέσο συνεχίζει την διάδοσή της στην αρχική της διεύθυνση, χωρίς 

αλλαγή της πορείας της.  

Σε περιπτώσεις που η προσπίπτουσα φωτεινή ακτίνα αποτελείται από συνιστώσες ακτίνες με διάφορες 

συχνότητες, η διάθλαση είναι διαφορετική για κάθε συνιστώσα και το αποτέλεσμα είναι η ανάλυση του 

φωτός στις χρωματικές του συνιστώσες. Το φαινόμενο οφείλεται στο φαινόμενο του διασκεδασμού, 

της εξάρτησης δηλαδή της ταχύτητας διάδοσης του φωτός σε ένα μέσο (εκτός από το κενό) από την 

συχνότητα του φωτός. Στην περίπτωση του κανονικού διασκεδασμού, μεγαλύτερη συχνότητα φωτός 

συνεπάγεται μικρότερη ταχύτητα διάδοσης σε ένα μέσο, άρα ο δείκτης διάθλασης του φωτός σε αυτό 

το μέσο είναι μεγαλύτερος για μεγαλύτερες συχνότητες φωτός. Το αποτέλεσμα είναι, φως μεγαλύτερης 

συχνότητας να διαθλάται περισσότερο, δηλαδή να αλλάζει περισσότερο την πορεία του. Σε αυτό το 

φαινόμενο βασίζεται η ανάλυση λευκού φωτός στις επιμέρους συχνότητες που το αποτελούν με ειδικές 

διατάξεις που ονομάζονται πρίσματα. Το πρίσμα είναι στην ουσία ένα υλικό με δείκτη διάθλασης που 

εξαρτάται έντονα από την συχνότητα του φωτός και παρεμβάλλεται στην πορεία λευκού φωτός, 

εκτρέποντας (στην περίπτωση που χαρακτηρίζεται από κανονικό διασκεδασμό) από την πορεία τους 

περισσότερο φως μεγαλύτερης συχνότητας. Έτσι στην περίπτωση του ορατού φάσματος του φωτός, 

εκτρέπεται περισσότερο το ιώδες (που βρίσκεται στο πάνω όριο συχνοτήτων του ορατού φάσματος), 

λιγότερο το μπλέ, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και ακόμα λιγότερο το κόκκινο (που βρίσκεται 

στο κατώτερο όριο συχνοτήτων του ορατού φάσματος).  

 

10.3. Ολική ανάκλαση 

Για φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται από οπτικά αραιότερο μέσο σε οπτικά πυκνότερο μέσο (π.χ. από 

αέρα με η=1 σε γυαλί με η=1,5) η γωνία διάθλασης είναι πάντα μικρότερη από την γωνία πρόσπτωσης. 

Αντίθετα, για φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται από οπτικά πυκνότερο μέσο σε οπτικά αραιότερο μέσο 

(π.χ. από γυαλί με η=1,5 σε αέρα με η=1) η γωνία διάθλασης είναι πάντα μεγαλύτερη από την γωνία 

πρόσπτωσης. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση διάδοσης από οπτικά πυκνότερο προς οπτικά αραιότερο 

μέσο, υπάρχει μια οριακή γωνία πρόσπτωσης για την οποία η γωνία διάθλασης παίρνει την μέγιστη 

δυνατή τιμή, ίση με 90ο. Για την οριακή αυτή γωνία ισχύει: 

 

 휂휇휃𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ό =
휂2
휂12

 [10-15] 

 

Για παράδειγμα, αν το πρώτο μέσο είναι αέρας και το δεύτερο γυαλί, η οριακή γωνία είναι περίπου 41ο. 

Φωτεινή ακτίνα που προσπίπτει σε διαχωριστική επιφάνεια με οπτικά αραιότερο μέσο με την οριακή 

γωνία διάθλασης, εν μέρει ανακλάται και εν μέρει διαθλάται, με ακτίνα διάθλαση παράλληλη με την 

διαχωριστική επιφάνεια. Αν η πρόσπτωση γίνει με γωνία μεγαλύτερη της οριακής, η ακτίνα δεν 

διαθλάται καθόλου, και έχουμε το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης.  

Βασικές εφαρμογές του φαινομένου της ολικής ανάκλασης αποτελούν τα πρίσματα για αλλαγή της 

πορείας του φωτός και οι οπτικές ίνες για διάδοση του φωτός χωρίς μεγάλες σχετικά απώλειες σε 

μεγάλες αποστάσεις. 
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45ο

45ο
45ο

45ο

ισοσκελές ορθογώνιο πρίσμα από γυαλί

θοριακή=41ο (γυαλί-αέρας)

 

Σχήμα 10-4. Εκτροπή πορείας φωτός που διαδίδεται στον αέρα ή στο κενό (η=1) από γυάλινο 

ισοσκελές-ορθογώνιο πρίσμα (η=1,5 θοριακή=41ο για επιφάνεια με τον αέρα ή το κενό) κατά 90ο ή 

και 180ο αντίστοιχα.  

 

Τα πρίσματα δεν είναι παρά διατάξεις από υλικό διαφανές και οπτικά πυκνότερο του αέρα (π.χ. γυαλί), 

που παρεμβάλλονται με τέτοιο τρόπο στην πορεία του φωτός, ώστε το φως να προσπίπτει συνήθως 

κάθετα στο πρίσμα ώστε να εισέρχεται χωρίς εκτροπή της πορείας, να προσπίπτει στην επιφάνεια 

εξόδου με γωνία μεγαλύτερη αυτής της οριακής, ώστε να υφίσταται ολική ανάκλαση και να εξέρχεται 

κάθετα από επόμενη επιφάνεια εξόδου ώστε να μην εκτρέπεται. Στο Σχήμα 10-2 φαίνονται δύο 

παραδείγματα χρήσης ενός απλού πρίσματος (ισοσκελές ορθογώνιο) για την αλλαγή της πορείας του 

φωτός κατά 90ο και 180ο αντίστοιχα.  

Το ίδιο φαινόμενο χρησιμοποιείται για τη διάδοση του φωτός μέσα σε ίνες που αποτελούνται από 

συμπαγές υλικό οπτικά πυκνότερο από τον αέρα (π.χ. γυαλί ή κατάλληλο διαφανές πλαστικό). Κατά τη 

διάδοση του φωτός μέσα σε τέτοιες ίνες, πρόσπτωση στα τοιχώματα με γωνία μεγαλύτερη από την 

οριακή αναγκάζει σε ολική ανάκλαση έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η μετάδοση του φωτός όχι μόνο σε 

απόλυτη ευθεία. Παρόμοιες ίνες ονομάζονται και οπτικές ίνες και χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως 

σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών που αφορούν τη μεταφορά φωτός.  

 

10.4. Είδωλα, κάτοπτρα και φακοί 

Από τον βασικό νόμο της ανάκλασης προκύπτει ότι ακτίνες που πέφτουν παράλληλες σε επίπεδη 

κατοπτρική επιφάνεια μετά την ανάκλαση συνεχίζουν την πορεία τους παράλληλα. Επίσης, ακτίνες 

που ξεκινούν από δεδομένο σημείο Α και πέφτουν σε επίπεδη κατοπτρική επιφάνεια αποκλίνοντας, 

μετά την ανάκλαση συνεχίζουν την πορεία τους και πάλι ως αποκλίνουσες ακτίνες (Σχήμα 10-5). Σε 

παρατηρητή, οι ανακλώμενες ακτίνες φαίνονται να προέρχονται από σημείο πίσω από το κάτοπτρο, 

εκεί όπου συγκλίνουν οι ανακλώμενες ακτίνες (διακεκομμένες γραμμές στο Σχήμα 10-5). Η νοητή αυτή 

εικόνα του αντικειμένου ονομάζεται είδωλο. Στην περίπτωση που το είδωλο σχηματίζεται από τις 

νοητές προεκτάσεις των φωτεινών ακτίνων, το είδωλο ονομάζεται φανταστικό. Στο επίπεδο κάτοπτρο, 

απλή γεωμετρία αναδεικνύει ότι το είδωλο ενός αντικειμένου σχηματίζεται σε ίση απόσταση από το 

κάτοπτρο όση και το αντικείμενο, είναι συμμετρικό ως προς την επιφάνεια του κατόπτρου και οι 

διαστάσεις του είναι ίσες με αυτές του αντικειμένου.  

Είδωλα μπορεί να σχηματιστούν και εξαιτίας διάθλασης, όταν φωτεινές ακτίνες διέρχονται μέσα από 

διαχωριστική επιφάνεια δύο διαφανών υλικών που έχουν διαφορετικό δείκτη διάθλασης. Υλικά με 

διαφορετικό δείκτη διάθλασης από τον αέρα που περιορίζονται από δύο επιφάνειες και όταν 

παρεμβάλλονται στην πορεία φωτεινών ακτίνων προκαλούν (εξαιτίας διπλής διάθλασης στην πρόσθια 

επιφάνεια εισόδου και στην οπίσθια επιφάνεια εξόδου) την σύγκλιση ή την απόκλιση ακτίνων φωτός 

ονομάζονται φακοί.  
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Σχήμα 10-5. Σχηματισμός ειδώλου σε επίπεδο κάτοπτρο στην περίπτωση σημειακής πηγής (Α) και 

υλικού αντικειμένου (Β). Συγκλίνων φακός είναι ο φακός που αναγκάζει φωτεινές ακτίνες όταν 

προσπίπτουν παράλληλες στην πρόσθια επιφάνεια να συγκλίνουν σε συγκεκριμένο σημείο μετά την 

έξοδό τους από την οπίσθια επιφάνεια, σχηματίζοντας στο σημείο σύγκλισης είδωλο (το οποίο 

ονομάζεται και πραγματικό, όταν προέρχεται από σύγκλιση των φωτεινών ακτίνων και όχι των 

προεκτάσεών τους). Οι συγκλίνοντες φακοί είναι διατάξεις που έχουν τουλάχιστο την μία και συχνά 

και τις δύο επιφάνειες σφαιρικές και μεγαλύτερο πάχος στη μέση από ότι στα άκρα (Σχήμα 10-6).  

 

Αποκλίνων φακός είναι ο φακός που αναγκάζει φωτεινές ακτίνες όταν προσπίπτουν παράλληλες στην 

πρόσθια επιφάνεια να αποκλίνουν μετά την έξοδό τους από την οπίσθια επιφάνεια, σχηματίζοντας έτσι 

με τις νοερές προεκτάσεις τους φανταστικό είδωλο σε σημείο πριν τον φακό. Οι αποκλίνοντες φακοί 

είναι διατάξεις που έχουν τουλάχιστο την μία και συχνά και τις δύο επιφάνειες σφαιρικές και 

μεγαλύτερο πάχος στα άκρα από ότι στη μέση (Σχήμα 10-7). 

 

αμφίκυρτος επιπεδόκυρτος συγκλίνων μηνίσκος

πρόσπτωση

σύμβολο

 

Σχήμα 10-6. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από συγκλίνοντες φακούς. 

αμφίκοιλος επιπεδόκοιλος αποκλίνων μηνίσκος

πρόσπτωση

σύμβολο

ν

ν

 

Σχήμα 10-7. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από αποκλίνοντες φακούς. 
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Σχήμα 10-8. Σύγκλιση και απόκλιση παράλληλων φωτεινών ακτίνων από συγκλίνοντες (αριστερά) 

και αποκλίνοντες (δεξιά) φακούς και ορισμός ορισμένων σχετικών εννοιών. 

 

Η σύγκλιση και η απόκλιση παράλληλων ακτίνων από συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς 

αντίστοιχα φαίνεται Σχήμα 10-8. Για τη μελέτη συστημάτων φακών, ορίζουμε τις παρακάτω έννοιες: 

 οπτικό κέντρο ονομάζεται το κεντρικό σημείο (Ο) κάθε φακού 

 κύριος οπτικός άξονας ονομάζεται  η κάθετη στον φακό στο οπτικό κέντρο του φακού 

 δευτερεύοντας οπτικός άξονας ονομάζεται κάθε άλλη ευθεία (εκτός της κάθετης) που διέρχεται 

από το οπτικό κέντρο ενός φακού 

 κύρια εστία (F) είναι το σημείο που συγκλίνουν οι ακτίνες που προσπίπτουν παράλληλα με τον 

οπτικό άξονα στον φακό και διακρίνεται σε πρόσθια και οπίσθια σε σχέση με τον φακό και την 

επιφάνεια πρόσπτωσης των φωτεινών ακτίνων 

 εστιακή απόσταση (f) ονομάζεται η απόσταση της κύριας εστίας από το οπτικό κέντρο του 

φακού.  

Η εστιακή απόσταση του φακού εξαρτάται από το δείκτη διάθλασης (κι επομένως το υλικό) του φακού 

καθώς και από την καμπυλότητα των επιφανειών του. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που το πάχος 

του φακού είναι πολύ μικρό σε σχέση με την εστιακή του απόσταση (λεπτός φακός), η εστιακή 

απόσταση συνδέεται με τον δείκτη διάθλασης η και τις καμπυλότητες R1 και R2 των δύο επιφανειών 

του φακού με τη σχέση: 

 

 
1

 
= (휂 − 1)(

1

𝑅1
+
1

𝑅1
) [10-16] 

 

 

10.5. Είδωλο σε Συγκλίνοντα Φακό  

Η μελέτη της συμπεριφοράς φωτεινών ακτίνων που διέρχονται από φακούς μπορεί να γίνει 

ακολουθώντας μερικούς απλούς και βασικούς κανόνες. Για την περίπτωση συγκλίνοντα φακού, οι 

κανόνες αυτοί συνοψίζονται γραφικά στο Σχήμα 10-9, και είναι οι εξής:      

 ακτίνες που προσπίπτουν παράλληλα στον οπτικό άξονα διέρχονται από την κύρια εστία του φακού 

 ακτίνες που διέρχονται από το οπτικό κέντρο (παράλληλες με δευτερεύοντα άξονα) δεν 

εκτρέπονται αλλά συνεχίζουν την πορεία τους όπως πριν συναντήσουν τον φακό 

 ακτίνες που διέρχονται από την πρόσθια εστία του φακού και προσπίπτουν αποκλίνουσες στην 

πρόσθια επιφάνεια του φακού, εξέρχονται παράλληλες με τον οπτικό άξονα 
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 φωτεινή πηγή στον κύριο οπτικό άξονα και σε απόσταση από τον φακό, όπου α>f, σχηματίζει 

πραγματικό είδωλο πίσω από τον φακό πάνω στον οπτικό άξονα και σε απόσταση β από τον φακό, 

για την οποία ισχύει η σχέση: 

 
1

𝑎
+
1

𝛽
=
1

 
 [10-17] 

 

 φωτεινή πηγή στον κύριο οπτικό άξονα και σε απόσταση από τον φακό, όπου α<f, σχηματίζει 

φανταστικό είδωλο μπροστά από τον φακό πάνω στον οπτικό άξονα και σε απόσταση β από τον 

φακό, για την οποία ισχύει η σχέση [10-17].  

 

ακτίνες που διέρχονται 
από την εμπρόσθια εστία 

εξέρχονται παράλληλα 
στον οπτικό άξονα

O F

f

F

O F

f

FO F

f

F

ακτίνες παράλληλες στον 
οπτικό άξονα διέρχονται 
από την κύρια εστία

ακτίνες που διέρχονται από 
το οπτικό κέντρο δεν 
εκτρέπονται

 

Σχήμα 10-9. Βασικοί κανόνες για τη μελέτη συμπεριφοράς φωτεινών ακτίνων όταν συναντούν 

συγκλίνοντες φακούς.  

 

α

β

f

α<f

A
F

Α΄
O

α β

f f

α>f

A A’
F

 

Σχήμα 10-10. Σχηματισμός ειδώλου φωτεινής πηγής που βρίσκεται πάνω στον οπτικό άξονα 

συγκλίνοντα φακού για διαφορετικές θέσεις σε σχέση με την πρόσθια εστία. 
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Με βάση τους παραπάνω κανόνες, για σημειακή φωτεινή πηγή που βρίσκεται πάνω στον οπτικό άξονα 

(Σχήμα 10-10) το είδωλό της θα βρίσκεται επίσης πάνω στον οπτικό άξονα (και οι τρεις ευθείες που 

αναφέρονται παραπάνω είναι παράλληλες και συμπίπτουν με τον οπτικό άξονα). Η απόσταση β του 

ειδώλου μπορεί να προσδιοριστεί από την σχέση [10-17] και είναι:  

 

 𝛽 =
 𝛼

𝛼 −  
 [10-18] 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 10-11, ακολουθώντας τους παραπάνω κανόνες σε αυτή την περίπτωση το 

είδωλο είναι πραγματικό, σχηματίζεται πίσω από τον φακό, είναι ανεστραμμένο σε σχέση με το 

αντικείμενο, βρίσκεται σε απόσταση β από τον φακό και το ύψος του έχει διάσταση που δίνεται από τη 

σχέση: 

 

 𝛽 =
 𝛼

𝛼 −  
 [10-19] 

 

και μεγέθυνση:  

 

 𝑚 = |
𝐻 𝜄𝛿ώ𝜆𝜊𝜐

𝛨𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅 𝜄𝜇έ𝜈𝜊𝜐
| =

𝛽

𝛼
=

 

𝛼 −  
 [10-20] 

 

O

α β

f f

A

BF

Hειδώλου

Hαντικειμένου

 

Σχήμα 10-11. Είδωλο αντικειμένου σε συγκλίνοντα φακό όταν το αντικείμενο βρίσκεται πιο μακριά 

από την πρόσθια εστία του φακού.  

 

Είναι φανερό ότι για μεγάλες αποστάσεις αντικειμένου από τον φακό ώστε α>2f το μέγεθος του 

ειδώλου είναι μικρότερο από αυτό του αντικειμένου, οπότε έχουμε σμίκρυνση. Αντίθετα, για μικρές 

αποστάσεις α<2f (αλλά, α>f) το μέγεθος του ειδώλου είναι μεγαλύτερο από του αντικειμένου, οπότε 

έχουμε μεγέθυνση.  

Αντίστοιχα, όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε απόσταση α μικρότερη από την εστιακή απόσταση του 

φακού (α<f) όπως φαίνεται στο Σχήμα 10-12, το είδωλο σχηματίζεται φανταστικό και μπροστά από 
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τον φακό, δεν είναι ανεστραμμένο, και βρίσκεται σε απόσταση β από τον φακό και το ύψος του έχει 

διάσταση που δίνεται από τη σχέση: 

 

 𝑚 = |
𝐻 𝜄𝛿ώ𝜆𝜊𝜐

𝛨𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅 𝜄𝜇έ𝜈𝜊𝜐
| =

𝛽

𝛼
=

 

 − 𝑎
 [10-21] 

 

Σε αυτή την περίπτωση το μέγεθος του ειδώλου είναι πάντα μεγαλύτερο από του αντικειμένου, οπότε 

έχουμε πάντα μεγέθυνση. 

 

α<f

O

β

AB F

f

α

f

 

Σχήμα 10-12. Είδωλο αντικειμένου σε συγκλίνοντα φακό όταν το αντικείμενο βρίσκεται ανάμεσα 

στην πρόσθια εστία του φακού και τον φακό. 

 

 

10.6. Γεωμετρική οπτική της όρασης 

Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να προσομοιαστεί με ένα απλό σύστημα ενός συγκλίνοντα φακού. Το 

ανθρώπινο μάτι είναι ένα πολύπλοκο οπτικό σύστημα, όπου διάφορα τμήματά του έχουν διαθλαστική 

ικανότητα και λειτουργούν ως φακοί. Στο Σχήμα 10-13 φαίνεται μια απλουστευμένη αναπαράσταση 

του ανθρώπινου ματιού. Για παράδειγμα, ο κερατοειδής χιτώνας (ο εξώτερος διάφανος φλοιός του 

ματιού) έχει δείκτη διάθλασης η=1,376, το υδατοειδές υγρό έχει δείκτη διάθλασης όσο περίπου το νερό 

(η=1,33) ενώ ο φακός έχει δείκτη διάθλασης από 1,39 έως 1,41. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι η 

επιφάνεια όπου βρίσκονται τα κύτταρα που είναι ευαίσθητα στο φως (κάθε κύτταρο διεγείρεται από 

ένα φωτόνιο) και μετά τη διέγερσή τους μεταφέρουν το οπτικό ερέθισμα μέσω του οπτικού νεύρου 

στον εγκέφαλο για επεξεργασία. Επομένως, το μάτι μπορεί να θεωρηθεί ως ένα οπτικό σύστημα που 

σχηματίζει ένα είδωλο του πραγματικού κόσμου πάνω στον αμφιβληστροειδή. 

Παρόλο που το μάτι είναι ένα πολύπλοκο οπτικό σύστημα, για τις ανάγκες της πρώτης προσέγγισης 

στην εξήγηση της όρασης που επιχειρούμε εδώ, μπορούμε να το προσομοιάσουμε ως ένα απλό οπτικό 

σύστημα ενός συγκλίνοντα φακού (που αντιστοιχεί στον φακό του ματιού μαζί με όλο το υπόλοιπο 

σύστημα υγρών και κερατοειδή χιτώνα που προσθέτουν στη διαθλαστική ικανότητα του φακού), όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 26. Η μέση διάσταση ενός ματιού ενήλικα είναι συνολικά (από τον κερατοειδή 

στον αμφιβληστροειδή) περίπου 24 mm. Σε μια προσέγγιση του ματιού ως οπτικό σύστημα, μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι το οπτικό κέντρο είναι σε απόσταση περίπου 17 mm από τον αμφιβληστροειδή. 

Η εστιακή απόσταση του οπτικού συστήματος του ματιού είναι μεταβλητή. Όταν το μάτι είναι ήρεμο 

και κοιτά στο άπειρο, η εστιακή απόσταση είναι περίπου όση και η απόσταση του φακού από τον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα, δηλαδή γύρω 17mm, και σε αυτή την περίπτωση το είδωλο σχηματίζεται 
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πάνω στην οπίσθια εστία του φακού. Αυτό προκύπτει από τη σχέση [10-19], όπου α= (άπειρο) και 

β=17mm.  

συγκλίνοντας φακός

α β=17mm

f

αντικείμενο

είδωλο στον 
αμφιβληστροειδή

 

Σχήμα 10-13..Απλουστευμένη αναπαράσταση του ανθρώπινου ματιού ως οπτικό σύστημα ενός 

συγκλίνοντα φακού. 

 

Να σημειωθεί ότι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι να δημιουργηθεί το είδωλο πάνω στον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα (όπου ανιχνεύεται το φως και δημιουργείται το οπτικό ερέθισμα). Άρα η 

απόσταση β είναι δεδομένη (περίπου 17 mm). Επομένως, η εστιακή απόσταση του ματιού θα πρέπει 

να μεταβάλλεται, ανάλογα με την απόσταση του αντικειμένου που θέλει να δει, ώστε να ισχύει πάντα 

η σχέση [31]. Στην πράξη αυτό γίνεται με τη σύσπαση των κατάλληλων προσωπικών μυών (διαδικασία 

που ονομάζεται προσαρμογή του οφθαλμού). Ωστόσο, υπάρχει ένα όριο στη μεταβολή της εστιακής 

απόστασης του ματιού. Στον υγιή νέο ενήλικα, η εστιακή απόσταση μπορεί να μικρύνει μέχρι και 

f=~15,9mm. Αυτό αντιστοιχεί σε μια απόσταση αντικειμένου από το μάτι α=25cm. Αντικείμενο που 

τοποθετείται πιο κοντά στο μάτι από τα 25cm,  δε δίνει είδωλο πάνω στον αμφιβληστροειδή κι 

επομένως δεν διακρίνεται καθαρά. Αυτή η απόσταση ονομάζεται και ελάχιστη απόσταση ευκρινούς 

όρασης. Η ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης διαφέρει από άτομο σε άτομο και κυρίως διαφέρει 

με την ηλικία. Έτσι, στην ηλικία των 10 ετών, η ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης είναι γύρω στα 

18 cm, στην ηλικία των 20 ετών  (και για αρκετά χρόνια) παίρνει την τυπική τιμή των 25 cm, ενώ 

αυξάνεται με την πάροδο των ετών.  

 

10.7. Aρχή λειτουργίας οπτικού μικροσκοπίου 

Το οπτικό μικροσκόπιο στην πιο απλή και βασική του μορφή είναι ένα σύστημα δύο ομοαξονικών 

(συμπίπτουν οι οπτικοί τους άξονες) συγκλινόντων φακών. Ο φακός μπροστά στον οποίο βρίσκεται το 

αντικείμενο ονομάζεται αντικειμενικός, ενώ ο φακός μετά τον οποίο βρίσκεται το ανθρώπινο μάτι ή 

άλλη ανιχνευτική συσκευή, ονομάζεται προσοφθάλμιος. Οι δύο φακοί βρίσκονται σε ειδική διάταξη 

ώστε να ισχύουν τα παρακάτω.  

Η εστιακή απόσταση του αντικειμενικού φακού fα είναι μικρότερη από την εστιακή απόσταση του 

προσοφθάλμιου fπ  (συνήθεις τιμές είναι fα < 1 cm και fπ μερικά cm). Οι δύο φακοί απέχουν μεταξύ 

τους απόσταση L που είναι πρακτικά πολύ μεγαλύτερη από τις δύο εστιακές αποστάσεις. Το 

αντικείμενο τοποθετείται λίγο πιο μακριά από την πρόσθια εστία του αντικειμενικού φακού σε 

απόσταση α≈fα από την πρόσθια εστία του φακού. Ο αντικειμενικός φακός σχηματίζει πραγματικό 

είδωλο, ανεστραμμένο πίσω από τον αντικειμενικό φακό και ανάμεσα στην πρόσθια εστία του 

προσοφθάλμιου και τον προσοφθάλμιο φακό, σε απόσταση β από τον αντικειμενικό – θεωρούμε ότι 

β≈L μια και η απόσταση των δύο φακών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την εστιακή απόσταση του 

προσοφθάλμιου. 
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αντικειμενικός
φακός

προσοφθάλμιος
φακός

F2’fa fa fπ

2ο είδωλο

L

1ο είδωλο

αντικείμενο

 

Σχήμα 10-14. Βασικές αρχές μικροσκοπίου δύο ομοαξονικών συγκλινόντων φακών. 

 

Το είδωλο έχει μεγέθυνση mα που δίνεται από τη σχέση:  

 

 𝑚𝛼 =
𝛽

𝛼
=
𝐿

 𝑎
 [10-22] 

 

Tο είδωλο του αντικειμενικού λειτουργεί ως αντικείμενο για τον προσοφθάλμιο, και βρίσκεται σε 

απόσταση πιο μικρή από την εστιακή. O προσοφθάλμιος σχηματίζει φανταστικό είδωλο του ειδώλου 

του αντικειμενικού, μπροστά από τον προσοφθάλμιο, χωρίς αναστροφή, σε απόσταση ~25 cm από τον 

προσοφθάλμιο (κι επομένως τον οφθαλμό) η οποία είναι η καλύτερη απόσταση ευκρινούς όρασης για 

το ανθρώπινο μάτι – για να πετύχουμε την απόσταση αυτή για το είδωλο του προσοφθάλμιου 

κανονίζουμε την εστιακή του απόσταση ώστε:  

 

 
1

𝐿 − 𝛽
+
1

25
=
1

 𝜋
 [10-23] 

 

Θεωρώντας ότι το αντικείμενο για τον προσοφθάλμιο είναι πολύ κοντά στην εστία, επομένως  σε 

απόσταση ~fπ από τον προσοφθάλμιο, τότε η μεγέθυνση του ειδώλου που σχηματίστηκε από τον 

αντικειμενικό είναι: 

 

 𝑚𝜋 =
25

 𝜋
 [10-24] 

 

Αυτό το τελικό είδωλο σε σχέση με το αρχικό αντικείμενο είναι φανταστικό, όχι ανεστραμμένο και με 

διπλή μεγέθυνση που δίνεται από τη σχέση:  
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 𝑚𝜎𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή = 𝑚𝛼𝑚𝜋 =
25𝐿

 𝑎 𝜋
 [10-25] 
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11. Φασματοσκοπία 

 

Ελένη Καλδούδη 

 

 

Φασματοσκοπία είναι η καταγραφή των ενεργειακών μεταβολών που αντιστοιχούν σε μεταβάσεις 

μεταξύ επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων κβαντικών συστημάτων όπως των ηλεκτρονίων στο 

άτομο, το μόριο ή τα ιόντα, αλλά και των νουκλεονίων στον πυρήνα. Η μελέτη βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση φωτός με την ύλη. Το βασικό αποτέλεσμα είναι η μεταβολή της ενεργειακής 

κατάστασης της ύλης, η οποία αντιστοιχεί σε φωτόνια αντίστοιχης ενέργειας. Μελετώντας τη σχετική 

ένταση του φωτός σε κάθε επιμέρους συχνότητα, παίρνουμε έμμεση πληροφορία για τις επιτρεπόμενες 

ενεργειακές καταστάσεις της ύλης, κι επομένως για τη σύσταση, τη δομή και άλλες ιδιότητες της ύλης. 

Στη γενική περίπτωση ένα φάσμα είναι ένα δισδιάστατο γράφημα της έντασης φωτός ως προς τη 

συχνότητα. Τεχνικά λοιπόν η φασματοσκοπία αφορά ανάλυση φωτός σε επιμέρους συχνότητες και 

καταγραφή της έντασης σε κάθε συχνότητα.  

  

11.1. Γενική περιγραφή ενός πειράματος φασματοσκοπίας  

11.1.1. Το φάσμα  

Οι φασματοσκοπικές μέθοδοι βασίζονται στη μετάπτωση ενός κβαντικού συστήματος από μια 

επιτρεπτή ενεργειακή κατάσταση σε μια άλλη. Διακρίνουμε δύο βασικές περιπτώσεις, φασματοσκοπία 

απορρόφησης και φασματοσκοπία εκπομπής.  

ν1 ν2 ν3

δείγμα ύλης

κατανομή φωτός πριν

συχνότητα φωτός ν

έν
τα

σ
η

 φ
ω

τό
ς 

Ι

κατανομή φωτός μετά

συχνότητα φωτός ν

έν
τα

σ
η

 φ
ω

τό
ς 

Ι

πηγή φωτός ανιχνευτής

 

Σχήμα 11-1. Φάσμα απορρόφησης φωτός από δείγμα ύλης. Το συγκεκριμένο δείγμα διαθέτει τρεις 

διαφορετικές επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες μεγαλύτερες από τη βασική του 

κατάσταση, κατά ΔΕ1=hν1, ΔΕ2=hν2 και ΔΕ3=hν3 αντίστοιχα. Το σύστημα απορροφά τα φωτόνια 

με την αντίστοιχη ενέργεια (συχνότητα) και διεγείρεται. Ως αποτέλεσμα, το φως που εξέρχεται από 

δείγμα διαθέτει πολύ λίγα φωτόνια στις συγκεκριμένες συχνότητες (πτώση σήματος στις 

συχνότητες ν1, ν2 και ν3), που ονομάζονται και γραμμές απορρόφησης.  

 

Στη φασματοσκοπία απορρόφησης, το δείγμα ακτινοβολείται με μια δέσμη φως ενός εύρους 

συχνοτήτων. Αν στο δείγμα υπάρχει κβαντικό σύστημα με επιτρεπτή διεγερμένη κατάσταση που να 

αντιστοιχεί σε κάποια συχνότητα του προσπίπτοντος φωτός, το σύστημα μπορεί να απορροφήσει 
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φωτόνια της συγκεκριμένης συχνότητας και να διεγερθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κβαντικό 

σύστημα διαθέτει περισσότερες από μια επιτρεπτές διεγερμένες καταστάσεις, επομένως μπορεί να 

απορροφήσει φωτόνια με τις αντίστοιχες συχνότητες. Φωτόνια με συχνότητες που δεν αντιστοιχούν σε 

επιτρεπτή ενεργειακή μετάβαση του κβαντικού συστήματος συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς να 

αλληλεπιδράσουν με το σύστημα. Στη φασματοσκοπία απορρόφησης, το γράφημα έντασης φωτός ως  

προς τη συχνότητα είναι παρόμοιο με αυτό του προσπίπτοντος φωτός, με εξαίρεση την έντονη μείωση 

της έντασης σε ορισμένες συχνότητες, αυτές που έχουν απορροφηθεί από το υλικό. Το διεγερμένο 

δείγμα σε σύντομο χρονικό διάστημα (που εξαρτάται από το συγκεκριμένο κβαντικό σύστημα) 

αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνια στη γενική περίπτωση ίδιας συχνότητας με αυτά που 

απορροφήθηκαν.  Ωστόσο αυτά εκπέμπονται τυχαία προς όλες τις διευθύνσεις και συνεισφέρουν 

ελάχιστα στην ανιχνευόμενη δέσμη που είναι κατά την κατεύθυνση του προσπίπτοντος φωτός (Σχήμα 

11-1).  

Στη φασματοσκοπία εκπομπής το δείγμα ύλης διεγείρεται με προσφορά ενέργειας, π.χ. με θερμότητα. 

Με την αυθόρμητη αποδιέγερση εκπέμπονται φωτόνια σε κείνες μόνο τις συχνότητες που αντιστοιχούν 

σε μεταβάσεις από διεγερμένες ενεργειακές καταστάσεις σε επιτρεπτές καταστάσεις χαμηλότερης 

ενέργειας και τέλος στη βασική κατάσταση. Επομένως το γράφημα της έντασης του εκπεμπόμενου 

φωτός ως προς τη συχνότητα παρουσιάζει κορυφές μεγάλης έντασης μόνο στις συγκεκριμένες 

συχνότητες. Προφανώς, για το ίδιο δείγμα ύλης οι γραμμές απορρόφησης έχουν ίδια συχνότητα με τις 

γραμμές εκπομπής.  

δείγμα ύλης

ανιχνευτής

πηγή 
ενέργειας

συχνότητα φωτός ν

έν
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σ
η
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ω

τό
ς 

Ι

κατανομή φωτός μετά

ν1 ν2 ν3

 

Σχήμα 11-2. Φάσμα εκπομπής φωτός από διεγερμένο δείγμα ύλης. Το συγκεκριμένο δείγμα διαθέτει 

τρεις διαφορετικές επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες μεγαλύτερες από τη βασική 

του κατάσταση, κατά ΔΕ1=hν1, ΔΕ2=hν2 και ΔΕ3=hν3 αντίστοιχα, στις οποίες έχει διεγερθεί με 

προσφορά ενέργειας. Με την αυθόρμητη αποδιέγερση στη βασική του κατάσταση εκπέμπει την 

περίσσεια ενέργειας με τη μορφή φωτονίων αντίστοιχης συχνότητας. Επομένως στο φάσμα 

παρατηρούμε ένταση μόνο στις συγκεκριμένες συχνότητες (γραμμές εκπομπής).  

 

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι σε κάθε περίπτωση φασματοσκοπίας το προς ανάλυση δείγμα 

εκπέμπει ή απορροφά φως σε συγκεκριμένες συχνότητες χαρακτηριστικές της σύνθεσης του υλικού. 

Επομένως το πρωτογενές αποτέλεσμα της φασματοσκοπίας είναι δέσμη φωτός με ένα πλήθος 

συχνοτήτων, με διαφορετική ένταση σε κάθε συχνότητα. Το ζητούμενο είναι η αναγνώριση των 

διαφορετικών συχνοτήτων μέσα στη δέσμη και η ποσοτικοποίηση της σχετικής έντασης κάθε 

συχνότητας, δηλαδή η δημιουργία του γραφήματος του φάσματος (Σχήμα 11-1 ή Σχήμα 11-2).  
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11.1.2. Ανάλυση φωτός σε συχνότητες 

Η διαδικασία της ανάλυσης του φωτός σε συνιστώσες ως προς τη συχνότητα έχει αντιμετωπιστεί με 

διάφορες προσεγγίσεις. Στην πιο απλή μορφή, για παράδειγμα σε φασματοσκοπία απορρόφησης, η 

απλούστερη προσέγγιση είναι να ακτινοβολείται το δείγμα με φως μόνο μιας συχνότητας και να 

καταγράφεται η ένταση εκπομπής στον ανιχνευτή. Σε επόμενο βήμα η συχνότητα ακτινοβολίας αλλάζει 

κατά ένα ελάχιστο ποσό και γίνεται η δεύτερη καταγραφή. Με αυτό τον τρόπο και πολλά διαδοχικά 

βήματα ακτινοβόλησης με μια κάθε φορά συχνότητα μπορεί να δημιουργηθεί σταδιακά η καμπύλη 

απορρόφησης. Προφανώς μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, οπότε αναζητούνται πιο 

αποτελεσματικοί τρόποι ανάλυσης φωτός.  

Ήδη σε προηγούμενα κεφάλαια έχουμε αναφέρει  το φαινόμενο της διάθλασης, που αναγκάζει σε 

εκτροπή φως και η γωνία εκτροπής είναι διαφορετική για διαφορετικές συχνότητες. Επομένως, μια 

εναλλακτική προσέγγιση για ανάλυση του φωτός που προκύπτει από μια φασματοσκοπία είναι να το 

οδηγήσει σε ένα πρίσμα. Οι διαφορετικές συχνότητες θα εκτραπούν σε διαφορετική γωνία πάνω σε ένα 

πέτασμα. Κινώντας διαδοχικά έναν ανιχνευτή σε διαφορετικές θέσεις πάνω στο πέτασμα είναι δυνατό 

να μετρήσουμε την ένταση φωτός σε κάθε συχνότητα και να κατασκευάσουμε την καμπύλη του 

φάσματος (Σχήμα 11-3). Αντίστοιχη ανάλυση του φωτός, ξεπερνώντας το πρόβλημα των πολλών 

διαδοχικών μετρήσεων, γίνεται με φράγματα περίθλασης όπως είδαμε στην παράγραφο 9.2. Παρόμοιες 

οπτικές διατάξεις που διασκορπίζουν διαφορετικές συχνότητες σε άλλη χωρική θέση ονομάζονται και 

στοιχεία διασποράς.   

δείγμα
ύλης

ανιχνευτής

διάφραγμα

πρίσμα

ανιχνευτής
 

Σχήμα 11-3. Ανάλυση φωτός με πρίσμα. Κινούμενο διάφραγμα επιτρέπει σε ανιχνευτή να μετρήσει 

την ένταση σε κάθε διαφορετική συνιστώσα του εκπεμπόμενου φωτός, δημιουργώντας έτσι 

σταδιακά τη φασματοσκοπική καμπύλη που φαίνεται δεξιά. Τα διαδοχικά βήματα του ανιχνευτή 

που αντιστοιχούν σε ξεχωριστές μετρήσεις της έντασης (φαίνονται με τις κόκκινες κουκίδες στο 

γράφημα) είναι οι πραγματικές μετρήσεις του ανιχνευτή, ενώ η υπόλοιπη φασματοσκοπική 

καμπύλη είναι προσεγγιστική.   

 

Αν ξαναθυμηθούμε την εξίσωση [9-15] που καθορίζει την απόσταση από το κέντρο yn (n=0 για το 

κεντρικό μέγιστο και n=1, 2, 3, … για τα επόμενα μέγιστα) στην οποία θα σχηματιστεί μέγιστο 

συμβολής για μια συχνότητα φωτός ν (αντιστοιχεί σε μήκος κύματος λ), για ένα πέτασμα που βρίσκεται 

σε απόσταση L από μια οπή διαμέτρου d:  

 

 𝑦𝑛 =
𝑛휆𝐿

𝑑
 [11-1] 
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Μάλιστα, το πλάτος της κορυφής του κάθε μέγιστου αποδεικνύεται ότι είναι ανάλογο της απόστασης 

από το κεντρικό μέγιστο (ο αριθμός n), ανάλογο του μήκους κύματος και αντιστρόφως ανάλογο της 

διαμέτρου της οπής του φράγματος περίθλασης: 

 

 휋휆ά𝜏휊𝜐 휅휊휌𝜐𝜑ή𝜍 휇휀𝛾ί𝜎𝜏휊𝜐 𝑦𝑛 ∝ 𝑛
휆

𝑑
 [11-2] 

 

Η ικανότητα του φράγματος περίθλασης να διασκορπίζει συχνότητες περιορίζεται όταν η κορυφή τάξης 

nk μιας συχνότητας συμπέσει με την κορυφή τάξης nm μιας άλλης συχνότητας. Γενικά η διακριτική 

ικανότητα ενός φράγματος περίθλασης (δηλαδή η μικρότερη διαφορά σε μήκος κύματος Δλ την οποία 

μπορεί να διασκορπίσει ως δύο διαφορετικές συχνότητες) εξαρτάται από τη συχνότητα (δηλ. το μήκος 

κύματος) και τον αριθμό των οπών στο φράγμα (Ν): 

 

 𝛿휄𝛼휅휌휄𝜏휄휅ή 휄휅𝛼휈ό𝜏휂𝜏𝛼 ∝
휆

𝛥휆
= 𝛮𝑛 [11-3] 

 

Στις περισσότερες σύγχρονες φασματοσκοπικές τεχνικές τα στοιχεία διασποράς έχουν αντικατασταθεί 

από υπολογιστικά συστήματα που επιτυγχάνουν την ανάλυση συχνοτήτων με μαθηματικούς 

μετασχηματισμούς όπως ο μετασχηματισμός Fourier.  
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𝐴휂휇(𝛼𝑡2휈)
𝐴휂휇(𝛼𝑡휈)

V

4A

2V

A

3𝐴휂휇(𝛼𝑡휈)

𝐴휂휇(𝛼𝑡휈)

4A

V

𝐴휂휇(𝛼𝑡2휈)

2V

A

1

3

5

2

4

6

πεδίο χρόνου πεδίο συχνότητας πεδίο χρόνου πεδίο συχνότητας

 

Σχήμα 11-4. Γραφική αναπαράσταση (απομάκρυνση ως προς το χρόνο) ημιτονοειδούς κύματος και 

η αντίστοιχη φασματική αναπαράσταση (πλάτος ως προς τη συχνότητα) για διαφορετικές 

συχνότητες και πλάτη ταλάντωσης. Οι δύο διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης ενός κύματος 

αναφέρονται συνήθως και ως πεδίο χρόνου και πεδίο συχνοτήτων αντίστοιχα.  

 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα απλό ημιτονοειδές κύμα συχνότητας ν και πλάτους Α. Αυτό σημαίνει 

ότι η απομάκρυνση ενός σημείου από τη θέση ισορροπίας του ως συνάρτηση του χρόνου έχει τη μορφή 
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ημιτονοειδούς συνάρτησης. Το φάσμα αυτού του κύματος (γράφημα της έντασης ως προς τη 

συχνότητα) είναι μια απλή γραμμή ύψους Α στη θέση της συχνότητας ν (Σχήμα 11-4 #1). Αντίστοιχα 

στο Σχήμα 11-4 βλέπουμε τη φασματική αναπαράσταση απλών ημιτονοειδών κυμάτων διαφορετικού 

πλάτους ή συχνότητας, καθώς και τη φασματική  αναπαράσταση στην περίπτωση που έχουμε 

περισσότερα από ένα κύματα ταυτόχρονα.  

Στην περίπτωση που έχουμε περισσότερα του ενός κύματα στο ίδιο σημείο του χώρου, η ταλάντωση 

που εκτελεί το σημείο είναι το διανυσματικό άθροισμα όλων των επιμέρους ταλαντώσεων. O 

μετασχηματισμός Fourier (FT) είναι μια μαθηματική συνάρτηση που μπορεί να υπολογίσει τις 

επιμέρους συνιστώσες συχνότητες και τα σχετικά πλάτη τους (και την αρχική φάση) με δεδομένο το 

κύμα που προκύπτει ως άθροισμά τους.  

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η αναγνώριση των συχνοτήτων του σήματος εξαρτάται και από το 

ρυθμό με τον οποία παίρνουμε μετρήσεις. Έτσι, αν ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι αργός είναι δυνατό 

να μη μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις υψηλές συχνότητες στο σήμα. Για παράδειγμα, αν ο ρυθμός 

δειγματοληψίας αντιστοιχεί σε μια μέτρηση ανά ένα κύκλο, τότε το αποτέλεσμα θα αντιστοιχεί με ένα 

σταθερό σήμα που δε μεταβάλλεται καθόλου (Σχήμα 11-5, πάνω). Αν ο ρυθμός δειγματοληψίας 

αντιστοιχεί σε 1.5 φορές μετρήσεις ανά κύκλο, οι μετρήσεις μοιάζουν να αντιστοιχούν σε σήμα με 

συχνότητα μικρότερη από την πραγματική (Σχήμα 11-5, κάτω). Για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε 

σωστά κύμα συγκεκριμένης συχνότητας ν πρέπει να πάρουμε τουλάχιστο δύο μετρήσεις ανά κύκλο, 

δηλαδή η συχνότητα μέτρησης να είναι τουλάχιστο διπλάσια (ή και μεγαλύτερη) από τη συχνότητα 

που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Ο ελάχιστος αυτός απαιτούμενος ρυθμός μέτρησης ονομάζεται όριο 

Nyquist.  

παίρνοντας 1 
μέτρηση σε κάθε 

κύκλο του 
κύματος, το 
αποτέλεσμα 

αντιστοιχεί σε 
σταθερό σήμα 

παίρνοντας 1.5 
μέτρηση σε κάθε 

κύκλο του 
κύματος, το 
αποτέλεσμα 

αντιστοιχεί σε 
κύμα μικρότερης 

συχνότητας

 

Σχήμα 11-5. Διαδικασία της δειγματοληψίας για την ανίχνευση κύματος. Ο ρυθμός δειγματοληψίας 

πρέπει να είναι τουλάχιστο διπλάσιος από τη μέγιστη συχνότητα που θέλουμε να ανιχνεύσουμε.  

 

11.1.3. Διεύρυνση φασματικής κορυφής  

Οι φασματικές γραμμές (απορρόφησης ή εκπομπής) δεν είναι θεωρητικές αδιάστατες γραμμές αλλά 

παρουσιάζουν μια διαπλάτυνση, ειδικά προς τη βάση της κορυφής. Η διαπλάτυνση εκφράζεται συχνά 

με το συνολικό εμβαδό κάτω από την καμπύλη της φασματικής γραμμής ή εναλλακτικά ως το πλάτος 

της φασματικής γραμμής στο μισό του ύψους, γνωστό και με τον αγγλικό όρο full width at half 

maximum ή FWΗΜ (Σχήμα 11-6).  

Στη διαπλάτυνση της φασματικής γραμμής συνεισφέρουν πολλοί παράγοντες: φυσική διαπλάτυνση 

εξαιτίας της αρχής απροσδιοριστίας, η τυχαία θερμική κίνηση και το φαινόμενο Doppler που 

δημιουργεί, διαδικασία ψηφιοποίησης του σήματος και θόρυβος στα ηλεκτρονικά και πολλά άλλα. 
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Καταρχήν η φασματική γραμμή δεν έχει μια καλά καθορισμένη ενέργεια εξαιτίας της πιθανοκρατικής 

φύσης του φαινομένου της αποδιέγερσης και της αρχής απροσδιοριστίας. Η αποδιέγερση των 

διερμένων καταστάσεων είναι μια πιθανοκρατική διαδικασία. Δεν ξέρουμε με ακρίβεια σε πόσο χρόνο 

θα αποδιεγερθεί ένα συγκεκριμένη αποδιεγερμένη κατάσταση, αλλά μπορούμε μόνο να ξέρουμε το 

ρυθμό αποδιέγερσης ενός πληθυσμού παρόμοιων διεγερμένων καταστάσεων. Σε αντιστοιχία με την 

ανάλυση της παραγράφου 4.3.  

Αν έχουμε ένα πληθυσμό Ν διεγερμένων καταστάσεων, τότε το κλάσμα των καταστάσεων ΔΝ που θα 

αποδιεργερθεί αυθόρμητα σε χρονικό διάστημα Δt είναι ανάλογο του αρχικού αριθμού Ν και προφανώς 

εξαρτάται από το είδος του συστήματος (μορίου, ατόμου, κλπ.) και τη διεγερμένη κατάσταση που 

εκφράζεται από τη σταθερά αναλογίας λ: 

   

 
𝛥𝛮

𝛥𝑡
= −휆 𝛮 [11-4] 

 

Το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι η γραμμική συνάρτηση είναι φθίνουσα (στην πάροδο του χρόνου ο 

αριθμός των διεργερμένων καταστάσεων ελαττώνεται, δηλαδή το σύστημα αποδιεγείρεται). Η σταθερά 

αναλογίας λ ονομάζεται και σταθερά αποδιέγερσης και είναι προφανώς χαρακτηριστικό του κάθε 

διεγερμένου συστήματος. Όσο μεγαλύτερη η τιμή της λ τόσο μεγαλύτερος και ο ρυθμός 

αποδιέργερσης. 

 

συχνότητα

έν
τα

σ
η

𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥
2

   M

 

Σχήμα 11-6. Το πλάτος μιας φασματικής γραμμής συνήθως εκφράζεται ως το πλάτος της στο μέσο 

του ύψους, δηλαδή Full-width-at-half-maximum (FWHM). 

 

Συνήθως η σταθερά αποδιέγερσης εκφράζεται με το αντίστροφό της, το μέσο χρόνο ζωής (τ) της 

διεγερμένης κατάστασης: 

 

 
1

휆
= 𝜏 [11-5] 

 

Aν θυμηθούμε την ανάλυση στην παράγραφο 2.9.7, η απροσδιοριστία στο ζεύγος μεγεθών χρόνος-

ενέργεια που εκφράζεται ως:  
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 𝛥𝛦𝜏 ≥
ℏ

2
 𝛥𝛦 ≥

ℏ

2𝜏
 ℎ𝛥휈 ≥

ℏ

2𝜏
 𝛥휈 ≥

1

4휋𝜏
 [11-6] 

 

διαπλάτυνση της συχνότητας για ατομικές αποδιεγέρσεις είναι της τάξης των μερικών MHz για ένα 

τυπικό χρόνο αποδιέγερσης 108s για ατομικές διεγερμένες καταστάσεις. Η διαπλάτυνση της 

φασματικής γραμμής είναι πρακτικά μικρή όταν συγκριθεί με τις συχνότητες αποδιέγερσης των 

ατομικών ηλεκτρονίων που είναι της τάξης των 1010 ΜΗz και μεγαλύτερες (ακτίνες Χ). Αντίστοιχα, 

κατά την αποδιέγερση του πυρήνα στις διεγερμένες καταστάσεις του σπιν (φαινόμενο πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου) οι τυπικοί χρόνοι αποδιέγερσης 

είναι αρκετά μεγαλύτεροι (π.χ. της τάξης των 108s) και αντίστοιχα η διαπλάτυνση της φασματικής 

γραμμής αρκετά μικρότερη (~1Hz) – ωστόσο, και οι φασματικές γραμμές σε αυτή την περίπτωση 

εμφανίζονται σε πολύ μικρότερες συχνότητες, της τάξης των ΜΗz. H διαπλάτυνση της φασματικής 

γραμμής εξαιτίας της απροσδιοριστίας ονομάζεται και φυσική διαπλάτυνση και είναι το ελάχιστο 

δυνατό πλάτος για τη συγκεκριμένη φασματική γραμμή.  

Εξαιτίας της τυχαίας θερμικής κίνησης των ατόμων/μορίων ή και ελευθερων ηλεκτρονίων μέσα στην 

ύλη, είναι πιθανές συγκρούσεις μεταξύ διεγερμένων συστημάτων (ατόμων/μορίων). Όσο αυξάνεται η 

θερμοκρασία και η πιθανότητα συγκρούσεων, ο μέσος χρόνος ζωής των διεγερμένων καταστάσεων 

ελαττώνεται, με αποτέλεσμα την αύξηση του πλάτους της φασματικής γραμμής (βλ. εξίσωση [11-6]).  

Η τυχαία θερμική κίνηση συνεισφέρει και με ένα ακόμα μηχανισμό στη δια πλάτυνση της φασματικής 

γραμμής: το φαινόμενο Doppler. Καθώς τα διεγερμένα άτομα ή μόρια κινούνται τυχαία με μια μέση 

ταχύτητα (υμ) λόγω της θερμοκρασίας, αντιστοιχούν σε κινούμενες πηγές φωτός. Σε αυτή την 

περίπτωση στον ανιχνευτή η συχνότητα του φωτός που εκπέμπεται (ν) κατά την αποδιέγερση φτάνει 

ελαφρώς αλλαγμένη με νέα συχνότητα (νφαινομενικό) σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση κατά (δες 

εξίσωση [8-8]) 

 

 휈𝜑𝛼𝜄𝜈𝜊𝜇 𝜈𝜄𝜅ό = 휈
𝑐

𝑐 − 𝜐𝜇
 [11-7] 

 

στην περίπτωση που το μόριο κινείται προς τον ανιχνευτή, ενώ στην περίπτωση που απομακρύνεται 

από τον ανιχνευτή: 

 

 휈𝜑𝛼𝜄𝜈𝜊𝜇 𝜈𝜄𝜅ό = 휈
𝑐

𝑐 + 𝜐𝜇
 [11-8] 

 

Γενικά στην (αέρια) ύλη κάποια μόρια κινούνται προς τον ανιχνευτή, κάποια απομακρύνονται και 

πολλά κινούνται σε άλλες τυχαίες διευθύνσεις, εκπέμποντας έτσι ίδια φωτόνια που φτάνουν στον 

ανιχνευτή με διαφορετικές συχνότητες εξαιτίας του φαινόμενου Doppler. Αποδεικνύεται ότι για ένα 

δείγμα μορίων μάζας m και θερμοκρασίας T, η διαπλάτυνση της φασματικής γραμμής εξαιτίας του 

φαινόμενου Doppler (FWHM) είναι:  

 

 𝛥휈𝐹𝑊𝛨𝛭 =
2휈

𝑐
√
2𝑘𝑇𝑙𝑛2

𝑚
 [11-9] 
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όπου c η ταχύτητα του φωτός και k η σταθερά του Boltzmann. Για ένα μόριο όπως το Ν2 σε 

θερμοκρασία δωματίου η διεύρυνση Doppler αντιστοιχεί σε¨ 

 

 
𝛥휈𝐹𝑊𝛨𝛭
휈

≈ 2.3 × 10−6 [11-10] 

 

Η συγκεκριμένη διεύρυνση αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης το φαινόμενο είναι 

εντονότερο στα αέρια όπου τα άτομα ή μόρια έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης. Στην πράξη, οι 

φασματικές γραμμές διευρύνονται ακόμα περισσότερο από τεχνικούς περιορισμούς των διατάξεων 

φασματογραφίας, θόρυβο που προστίθεται από ηλεκτρονικά ή άλλα πειραματικά σφάλματα ή ακόμα 

και από τη διαδικασία ψηφιοποίησης του σήματος.  

 

11.1.4. Σχέση σήματος θορύβου και μέθοδος συμψηφισμού  

Ο όρος ‘θόρυβος’ προέρχεται από τη λέξη που χρησιμοποιούμε στην κοινή γλώσσα και εκεί σημαίνει 

‘ηχητικό ερέθισμα που είναι ανεπιθύμητο και ενοχλεί’. Στην ανίχνευση, και συγκεκριμένα στην 

ανίχνευση του εκπεμπόμενου φωτός σε ένα φασματοσκοπικό πείραμα, η κύρια συνιστώσα του θορύβου 

προέρχεται από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα (που χρησιμοποιούμε για την ανίχνευση και μετατροπή σε 

ψηφιακό σήμα) και οφείλεται στην άτακτη κίνηση των ηλεκτρονίων λόγω της θερμότητας μέσα στα 

ηλεκτρικά κυκλώματα του ανιχνευτή. Ιδανικά ένας ανιχνευτής θα έπρεπε να μεταφέρει το σήμα όπως 

το ανιχνεύει. Όμως στην πράξη  , επιπλέον του σήματος, υπάρχει τουλάχιστο ο θερμικός θόρυβος των 

ηλεκτρονικών αλλά και άλλα μη επιθυμητά ερεθίσματα (ανάλογα με τη μέθοδο ανίχνευσης και τις 

συνθήκες του πειράματος). Οπότε, ακόμα και όταν δεν έχουμε καθόλου αρχικό ερέθισμα, η διάταξή 

δίνει κάποιο ‘σήμα’, που είναι τυχαίο και είναι αυτό που ορίζουμε ως ‘θόρυβο’ (Σχήμα 11-7).  

 

//

//

//

Χ Χ
θα περίμενα 

όμως, στην πράξη
αν στην είσοδο 
δεν έχω σήμα

ιδανικά το σήμα 
μεταδίδεται 
αναλλοίωτο

στην πράξη όμως, 
ακόμα και χωρίς σήμα 
στην είσοδο, υπάρχει 
ένα τυχαίο σήμα στην 
έξοδο (θόρυβος)

ο θόρυβος επικάθεται 
στο σήμα (προσθ-
αφαιρείται) και το 
αλλοιώνει

 

Σχήμα 11-7. Στην πράξη σε κάθε σήμα που μεταδίδεται σε μια ανιχνευτική διάταξη επικάθεται 

τυχαίος θόρυβος που οφείλεται στην ανιχνευτική μέθοδο και διάταξη και κυρίως στα ηλεκτρονικά 

και την τυχαία θερμική κίνηση ηλεκτρονίων.  
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Ο θόρυβος είναι ένα τυχαίο σήμα, με τιμές που έχουν μια τυχαία κατανομή γύρω από μια μέση τιμή. 

Συνήθως ο θόρυβος δεν εκφράζεται ως απόλυτη τιμή, αλλά με το λόγο της τιμής του σήματος (S) 

προς τη μέση τιμή του θορύβου (Ν), ο σηματοθορυβικός λόγος: (SNR = signal to noise ratio): 

 

 𝑆𝑁𝑅 =
𝜎ή휇𝛼

휃ό휌𝜐𝛽휊𝜍
=
𝑆

𝑁
 [11-11] 

 

Όταν ο θόρυβος είναι μεγάλος ως προς το σήμα (δηλαδή, μικρή τιμή σηματοθορυβικού λόγου), το 

σήμα αλλοιώνεται σημαντικά και είναι δυσδιάκριτο. Σε όλες τις ανιχνευτικές μεθόδους, και στη 

φασματοσκοπία, μεγάλη έμφαση δίνεται ώστε ο θόρυβος να ελαχιστοποιηθεί.  

Η κυριότερη κλασική μέθοδος για την αύξηση της σηματοθορυβικής σχέσης είναι η μέθοδος 

συμψηφισμού σημάτων (signal averaging). Σε αυτή τη μέθοδο, η μέτρηση (το φασματοσκοπικό 

πείραμα σε αυτή την περίπτωση) επαναλαμβάνεται πολλές φορές, έστω Κ, και τα σήματα προστίθενται. 

Το σήμα, που είναι το ίδιο κάθε φορά, προστίθεται. Ωστόσο, ο θόρυβος που έχει τυχαία κατανομή με 

θετικές και αρνητικές τιμές γύρω από τη μέση τιμή του) αλληλοαναιρείται και τελικά τείνει προς τη 

μέση τιμή.  

+

+ =

=

μεγάλο S/N το σήμα διακρίνεται

μικρό S/N δυσδιάκριτο σήμα

σήμα = Sθόρυβος = Ν

σήμα = Sθόρυβος = Ν
 

Σχήμα 11-8. Μικρή τιμή σηματοθορυβικής σχέσης αντιστοιχεί σε δυσδιάκριτο σήμα. Αντίθετα, 

μεγάλη τιμή σηματοθορυβικής σχέσης επιτρέπει ικανοποιητική ανάγνωση του σήματος.   

 

Αν μια μέτρηση μας δίνει την τιμή Sσ, όπου S είναι η πραγματική τιμή του σήματος και σ είναι η 

μέση τιμή του θορύβου, τότε για μια μέτρηση η σηματοθορυβική σχέση είναι: 

 

 𝑆𝑁𝑅𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 =
𝜎ή휇𝛼

휃ό휌𝜐𝛽휊𝜍
=
𝑆

𝜎
 [11-12] 

 

Το άθροισμα των Κ σημάτων θα δώσει συνολική τιμή ΚS, και (σύμφωνα με τη μετάδοση σφαλμάτων 

στο άθροισμα), τυπική απόκλιση, δηλαδή θόρυβο, 𝛫𝜎2. Επομένως, η σηματοθορυβική σχέση για το 

άθροισμα (συμψηφισμό) των Κ μετρήσεων γίνεται: 
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 𝑆𝑁𝑅𝛫−𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 =
𝐾𝑆

√𝐾𝜎2
= √𝐾

𝑆

𝜎
= √𝐾 𝑆𝑁𝑅𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 [11-13] 

 

 

11.1.5. Μέθοδοι φασματοσκοπίας 

Οι φασματοσκοπικές μέθοδοι ποικίλουν ανάλογα με το κβαντικό σύστημα που εξετάζεται (μόριο, 

άτομο, πυρήνας) και τις αντίστοιχες επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις που διαθέτει το σύστημα για 

διέγερση και αποδιέγερση κατά την αλληλεπίδραση με κατάλληλο φωτόνιο. Στις βιολογικές επιστήμες 

η έμφαση δίνεται στο σύστημα των μορίων που μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη δομή 

και τη συμπεριφορά της έμβιας ύλης. Επομένως, οι παρακάτω παράγραφοι περιορίζονται σε μια 

συνοπτική παρουσίαση των φασματικών τεχνικών που οφείλονται στις μοριακές δονήσεις και 

περιστροφές. Επίσης, παρουσιάζονται και οι αρχές της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού, η οποία παρότι αναφέρεται σε καταστάσεις του πυρήνα, εξαρτάται άμεσα από τη χημική 

γειτονιά του πυρήνα, δίνοντας έτσι σημαντική πληροφορία για τη μοριακή δομή. Ο Πίνακας 11-1 

συνοψίζει τις διάφορες βασικές περιοχές των φασματοσκοπικών μεθόδων. 

 

Πίνακας 11-1. Περιοχές φασματοσκοπικών τεχνικών και τα αντίστοιχα φαινόμενα αλληλεπίδρασης. 

περιοχή φάσματος φαινόμενο πληροφορίες 

ραδιοκύματα πυρηνικός μαγνητικός 

συντονισμός 

είδος και αριθμός ατόμων, χημική κινητική, 

προσδιορισμός τρισδιάστατης δομής 

μορίων, κ.α. 

μικροκύματα περιστροφή μορίου ενδοατομικές αποστάσεις, διπολική ροπή 

υπέρυθρο δόνηση μορίου ενδοατομικές αποστάσεις, ισχύς δεσμών, 

κατανομή φορτίου 

ορατό - υπεριώδες μεταπτώσεις ηλεκτρονίων 

στο άτομο 

ενδοατομικές αποστάσεις, ισχύς δεσμών, 

κατανομή φορτίου, διάσπαση δεσμών 

 

 

11.2. Φασματοσκοπία περιστροφής  

Η αλληλεπίδραση φωτός με την ύλη στην περιοχή των μικροκυμάτων (μήκος κύματος 1mm-30cm) 

έχει ως αποτέλεσμα τη διέγερση και αποδιέγερση ενεργειακών καταστάσεων μορίων που αντιστοιχούν 

σε διαφορετικές περιστροφικές κινήσεις γύρω από το κέντρο μάζας. Με αυτές τις φασματοσκοπικές 

μεθόδους είναι δυνατός ο υπολογισμός του μήκους χημικού δεσμού, κυρίως σε μικρά μόρια.  

Για να είναι δυνατή η εμφάνιση διαφορετικών ενεργειακών περιστροφικών καταστάσεων πρέπει να 

υπάρχει μια ετερογενής κατανομή ηλεκτρονίων στο μόριο, δηλαδή να εμφανίζεται διπολική ροπή. Τα 

μόρια που εμφανίζουν μια ετερογενή κατανομή ηλεκτρικού φορτίου εμφανίζονται ως ηλεκτρικά 

δίπολα. Το διάνυσμα της ηλεκτρικής ροπής αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό πεδίο του φωτός και το μόριο 

αναγκάζεται σε περιστροφή 

Γενικά, τα περισσότερα συμμετρικά μόρια δεν έχουν ηλεκτρική διπολική ροπή κι επομένως δεν 

εμφανίζουν φάσματα περιστροφής. Παραδείγματα αποτελούν τα ομοατομικά μόρια, επίπεδα τριγωνικά 

μόρια του τύπου ΑΧ3 ή τετραγωνικά του τύπου ΑΧ4, τετραεδρικά του τύπου ΑΧ4 ή οκταεδρικά του 

τύπου ΑΧ6. Αντίθετα, ασύμμετρα μόρια όπως του νερού Η2Ο ή διοξείδιο του άνθρακα CO2 ή αμμωνία 

ΝΗ3 δίνουν περιστροφικά φάσματα.  

Ένα υλικό σημείο μάζας m που περιστρέφεται γύρω από ένα άξονα σε απόσταση r, έχει ροπή Ι:  
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 𝛪 = 𝑚𝑟2 [11-14] 

 

Σε ένα μόριο που περιστρέφεται γύρω από ένα άξονα, η ροπή είναι ίση με το άθροισμα των επιμέρους 

ροπών όλων των ατόμων:  

 

 𝛪 = 𝑚𝑖𝑟𝑖
2

𝜄

 [11-15] 

 

Αν θεωρήσουμε την απλούστερη περίπτωση του διατομικού ασύμμετρου μορίου, με m1 και m2 τις 

μάζες των δύο ατόμων και d τη μεταξύ τους απόσταση. Το κέντρο μάζας τους είναι εκείνη η απόσταση 

για την οποία ισχύει 

 

 𝑚1𝑟1 = 𝑚2𝑟2 휅𝛼휄 𝑟1 + 𝑟2 = 𝑑 [11-16] 

 

Τότε, η συνολική ροπή για περιστροφή γύρω από το κέντρο μάζας είναι: 

 

 𝛪 =
𝑚1𝑚2
𝑚1 +𝑚2

𝑑2 [11-17] 

 

H περιστροφική κίνηση για το κβαντικό σύστημα του μορίου είναι καθορισμένη από την ενέργειά της, 

η οποία δεν μπορεί να πάρει όποιες τιμές αλλά είναι κβαντισμένη και περιορίζεται μόνο σε ορισμένες 

επιτρεπτές τιμές 

 

 𝛦 =
ℎ2

8휋2𝛪
𝐽(𝐽 + 1) =

ℎ2(𝑚1 +𝑚2)

8휋2𝑚1𝑚2𝑑
2
𝐽(𝐽 + 1) [11-18] 

 

όπου J=0,1,2,…  είναι ο κβαντικός αριθμός περιστροφής. Από την παραπάνω εξίσωση [11-18] είναι 

σαφές ότι η ενέργεια των επιτρεπτών περιστροφικών κινήσεων εξαρτάται από την απόσταση των 

ατόμων (μήκος χημικού δεσμού). Στις περιστροφικές ενεργειακές καταστάσεις, η μετάβαση (διέγερση 

ή αποδιέγερση) παρατηρείται μόνο μεταξύ διαδοχικών επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων. 

Υπολογίζοντας την ενεργειακή διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών επιτρεπτών ενεργειακών 

περιστροφικών καταστάσεων για το ίδιο μόριο, βλέπουμε ότι αυτή αυξάνεται για μεγαλύτερες τιμές 

του κβαντικού αριθμού περιστροφής: 

 

 𝛦𝜅 − 𝛦𝜅−1 =
ℎ2

8휋2𝛪
2휅 [11-19] 

 

 Επομένως, το ενεργειακό διάγραμμα επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων περιστροφικής κίνησης 

μορίων αντιστοιχεί σε μια ‘ασύμμετρη’ σκάλα, αντίστροφα όμως από την αντίστοιχη των επιτρεπτών 

ενεργειακών καταστάσεων των ηλεκτρονίων στο άτομο! Πολυατομικά μόρια έχουν επιτρεπτές 

ενέργειες περιστροφής που δίνονται και πάλι από τη σχέση [11-18]. Όμως τα πολυατομικά μόρια 

τείνουν να έχουν μεγαλύτερη τιμή ροπής. Ως αποτέλεσμα, τα επιτρεπτά ενεργειακά επίπεδα απέχουν 

μεταξύ τους λιγότερη ενεργειακή απόσταση (βλ. εξίσωση [11-19], Σχήμα 11-9). 
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n = 4
n = 3

n = 2

n = 1

n =

Ε2-Ε1

μεγέθυνση …
J = 0

Ε5-Ε4

J = 1

J = 2

Ε4-Ε3

J = 3

J = 4

J = 5

J = 0
J = 1
J = 2
J = 3

J = 4

J = 5

Ε4-Ε3

Ε5-Ε4

επιτρεπτές ενεργειακές 
ατομικών ηλεκτρονίων 

επιτρεπτές ενεργειακές περιστροφής 
σε διατομικό μόριο

επιτρεπτές ενεργειακές περιστροφής 
σε πολυατομικό μόριο

 

Σχήμα 11-9. Επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις περιστροφής σε διατομικό και πολυατομικό 

μόριο σε αντιδιαστολή με τις αντίστοιχες ηλεκτρονιακές καταστάσεις στο άτομο.  

 

Αντίστοιχα, υπολογίζοντας τη συχνότητα φωτός που αντιστοιχεί στις μεταπτώσεις για τις 

περιστροφικές καταστάσεις έχουμε: 

 

 𝛦 = ℎ휈  휈 =
𝛦

ℎ
 𝛥휈 =

𝛦𝐽 − 𝛦𝐽−1

ℎ
 𝛥휈 =

ℎ

8휋2𝛪
2휅𝐽  𝛥휈 = 2𝐵𝐽 [11-20] 

 

όπου Β μια σταθερά με χαρακτηριστική τιμή για κάθε μόριο (εξαρτάται από τη ροπή και επομένως από 

το μήκος δεσμού, ονομάζεται και σταθερά περιστροφής) και J o κβαντικός αριθμός περιστροφής. 

Υπολογίζοντας τη συχνότητα μετάπτωσης (διέγερσης ή αποδιέγερσης) μεταξύ διαφορετικών 

επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων για διάφορες τιμές του κβαντικού αριθμού J, βλέπουμε ότι οι 

συχνότητες της περιστροφικής φασματοσκοπίας για ένα μόριο απέχουν όλες μεταξύ τους ίση 

απόσταση, 2Β. Επομένως τα περιστροφικά φάσματα χαρακτηρίζονται από φασματικές γραμμές που 

ισαπέχουν μεταξύ τους, και η απόσταση αυτή εξαρτάται από τη σταθερά περιστροφής και άρα το μήκος 

δεσμού του μορίου (Σχήμα 11-10).  

 

Πίνακας 11-2. Συχνότητες μετάπτωσης στην περιστροφική φασματοσκοπία ως συνάρτηση της 

σταθεράς περιστροφής του μορίου Β και του κβαντικού αριθμού μετάπτωσης. 

J=0,1,2,… 
μετάπτωση 

απορρόφησης 
συχνότητα μετάπτωσης 

διαφορά συχνότητας με 

προηγούμενη μετάπτωση 

J=1 𝛦1 − 𝛦0 휈1 = 2𝐵𝐽 = 2𝛣 ∙ 1 = 2𝛣 – 

J=2 𝛦2 − 𝛦1 휈2 = 2𝐵𝐽 = 2𝛣 ∙ 2 = 4𝛣 휈2 − 휈1 = 4𝛣 − 2𝛣 = 2𝛣 

J=3 𝛦3 − 𝛦2 휈3 = 2𝐵𝐽 = 2𝛣 ∙ 3 = 6𝛣 휈3 − 휈2 = 6𝛣 − 4𝛣 = 2𝛣 

J=4 𝛦4 − 𝛦3 휈4 = 2𝐵𝐽 = 2𝛣 ∙ 4 = 8𝛣 휈4 − 휈3 = 8𝛣 − 6𝛣 = 2𝛣 

J=5 𝛦5 − 𝛦4 휈5 = 2𝐵𝐽 = 2𝛣 ∙ 5 = 10𝛣 휈5 − 휈4 = 10𝛣 − 8𝛣 = 2𝛣 
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J = 0
J = 1

J = 2

J = 3

J = 4

συχνότητα

έν
τα

σ
η

2Β

4Β

6Β

8Β

2Β 2Β 2Β

 

Σχήμα 11-10. Ενεργειακό διάγραμμα επιτρεπτών καταστάσεων περιστροφής και αντίστοιχο φάσμα 

(εκπομπής) περιστροφικής φασματοσκοπίας.  

 

Η περιστροφική φασματοσκοπία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μήκους του δεσμού. Για το 

απλό παράδειγμα των διατομικών μορίων, από το φάσμα (συνήθως απορρόφησης) υπολογίζεται η 

απόσταση μεταξύ των διαδοχικών φασματικών γραμμών, κι επομένως η σταθερά περιστροφής. Μέσω 

της Εξίσωσης [11-19], υπολογίζεται η ροπή και στη συνέχεια με γνωστές τις μάζες των ατόμων, 

υπολογίζεται το μήκος δεσμού (Εξίσωση [11-17]). 

 

11.3. Φασματοσκοπία δόνησης 

Η παραπάνω ανάλυση υποθέτει ότι ο χημικός δεσμός είναι αμετάβλητου μήκους. Στην πραγματικότητα 

όμως, ο χημικός δεσμός συμπεριφέρεται ως ελατήριο, με τη δυνατότητα τα άτομα που τον αποτελούν 

να δονούνται γύρω από μια θέση ισορροπίας. Ο χημικός δεσμός δημιουργείται όταν έρθουν σε 

ισορροπία οι απωστικές δυνάμεις μεταξύ  των ομώνυμα φορτισμένων πυρήνων και των ομώνυμα 

φορτισμένων ηλεκτρονιακών νεφών των δύο ατόμων, με τις ελκτικές δυνάμεις ανάμεσα στον πυρήνα 

του ενός και το ηλεκτρονιακό νέφος του άλλου ατόμου. Στη θέση ισορροπίας οι δυνάμεις 

αλληλοαναιρούνται και σχηματίζεται ο χημικός δεσμός. Αν στο σύστημα προσφερθεί ενέργεια, είναι 

δυνατή η μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας, οπότε δημιουργείται υπεροχή είτε των ελκτικών είτε 

των απωστικών δυνάμεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι δυνάμεις που υπερέχουν δημιουργούν τη 

μετατόπιση των ατόμων για την επαναφορά στη θέση ισορροπίας κι επομένως τη δόνηση του μορίου.  

Στην κλασική περίπτωση ενός αρμονικού ταλαντωτή (Σχήμα 11-11), αν μια από δύο μάζες (άτομα) 

απομακρυνθεί από τη θέση ισορροπίας, η δύναμη επαναφοράς είναι ανάλογη της απομάκρυνσης: 

  

 𝐹 = −𝑘𝑠 [11-21] 

 

όπου k η σταθερά αναλογίας που εκφράζει τη σκληρότητα του ελατηρίου, δηλαδή στη συγκεκριμένη 

περίπτωση του χημικού δεσμού. Η δυναμική ενέργεια του συστήματος είναι:  
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 𝛦 =
1

2
𝑘𝑠2 [11-22] 

 

Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα θα αναγκαστεί σε δόνηση, με μια συχνότητα (ν) που δίνεται: 

 

 휈𝜄𝜎𝜊𝜌 =
1

2휋√
𝑘

𝑚1𝑚2
𝑚1 +𝑚2

=
1

2휋
√𝑘
(𝑚1 +𝑚2)

𝑚1𝑚2
 [11-23] 

 

Από την παραπάνω εξίσωση είναι σαφές ότι για διατομικά μόρια με την ίδια σταθερά k η συχνότητα 

αυξάνεται όταν οι μάζες των ατόμων ελαττώνονται.  

Στο κβαντικό σύστημα του μορίου η κλασική προσέγγιση τροποποιείται για να συμπεριλάβει την 

έννοια της κβάντωσης. Έτσι, η δυναμική ενέργεια του ταλαντωτή δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε 

τιμή, παρά μόνο συγκεκριμένες που υπακούν στη συνθήκη: 

 

 𝛦𝑉 = (𝑉 +
1

2
)ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌 [11-24] 

 

όπου V=0,1,2,… ο κβαντικός αριθμός της δόνησης και ν η συχνότητα της βασικής κατάστασης 

ισορροπίας. Στις δονητικές ενεργειακές καταστάσεις, η μετάβαση (διέγερση ή αποδιέγερση) 

παρατηρείται μόνο μεταξύ διαδοχικών επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων. 

 

𝑠1
2

𝑠1
2

𝑑

𝑠2
2

𝑠2
2

ενδοατομική απόσταση

δυναμική ενέργεια 
κλασικού  ταλαντωτή

휈0 =
1

2
ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌 

휈1 =
3

2
ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌 

휈2 =
5

2
ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌 

휈3 =
7

2
ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌 

ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌  

ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌  

ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌  

𝑉 = 0

𝑉 = 3

𝑉 = 1

𝑉 = 2

εν
έρ

γε
ια

𝑚2𝑚1

 

Σχήμα 11-11. To μόριο ως ένας κλασικός αρμονικός ταλαντωτής. Στην κβαντική πραγματικότητα, 

ο ταλαντωτής μπορεί να έχει μόνο συγκεκριμένες επιτρεπτές τιμές ενέργειας, οι οποίες καθορίζουν 

και τις επιτρεπτές καταστάσεις δόνησης, και ισαπέχουν μεταξύ τους κατά το ποσό hνισορ, όπου νισορ 

είναι η συχνότητα ισορροπίας του κλασικού ταλαντωτή.  
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Υπολογίζοντας την ενεργειακή διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών επιτρεπτών ενεργειακών δονητικών 

καταστάσεων για το ίδιο μόριο, βλέπουμε ότι αυτή παραμένει σταθερή για όλες τις τιμές του κβαντικού 

αριθμού δόνησης V: 

 

 𝛦𝑉+1 − 𝛦𝑉+1 = (𝑉 +
3

2
)ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌 − (𝑉 +

1

2
)ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌 = ℎ휈𝜄𝜎𝜊𝜌 [11-25] 

 

Επομένως, για το ίδιο μόριο όλες οι μεταπτώσεις στο δονητικό φάσμα έχουν την ίδια συχνότητα 

(νδον=hνισορ), άρα στο δονητικό φάσμα εμφανίζεται μόνο μια φασματική γραμμή! 

Γενικά τα μονοατομικά ή/και συμμετρικά μόρια δεν εμφανίζουν δονητικό φάσμα. Τα μόρια που 

εμφανίζουν δονητικό φάσμα έχουν τη φασματική γραμμή στην περιοχή του υπερύθρου. Μετρώντας τη 

συχνότητα της φασματικής γραμμής υπολογίζουμε την κλασική συχνότητα ισορροπίας του ταλαντωτή, 

και με γνωστές τις ατομικές μάζες, μπορούμε να υπολογίσουμε τη σταθερά ‘σκληρότητας’ του χημικού 

δεσμού (Εξίσωση [11-23]).  

 

11.4. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού οφείλεται στο φαινόμενο πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού που παρουσιάστηκε συνοπτικά στο Κεφάλαιο 4. Σε αντίθεση με τις 

παραπάνω φασματοσκοπικές τεχνικές, η μετάπτωση εδώ είναι μεταξύ επιτρεπτών ενεργειακών 

καταστάσεων του πυρήνα, οι οποίες δημιουργούνται όταν το πυρηνικό σπιν αλληλεπιδρά με εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο. Ένα πείραμα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού έχει τρία βασικά βήματα: 

1. προετοιμασία των πυρήνων (διαμήκης μαγνήτιση): δημιουργία συνισταμένης μαγνήτισης 

παράλληλης σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο B0, το οποίο είναι στατικό και εφαρμόζεται σε όλη τη 

διάρκεια του πειράματος  

2. δημιουργία ανιχνεύσιμης μαγνήτισης (εγκάρσια μαγνήτιση): μεταφορά της συνισταμένης 

μαγνήτισης σε επίπεδο κάθετο με το Β0, με την εφαρμογή παλμού εναλλασσόμενου 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου Β1 

3. ανίχνευση εγκάρσιας μαγνήτισης: μέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος από επαγωγή, με πηνίο-

δέκτη που βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο με το Β0 

Το πλάτος του εναλλασσόμενου σήματος είναι ανάλογο με τον αριθμό των συντονισμένων πυρήνων. 

Η συχνότητα εναλλαγής του δυναμικού είναι ίση με την ιδιοσυχνότητα των συντονισμένων πυρήνων 

και αντιστοιχεί μονοσήμαντα στο είδος των πυρήνων. Από την παραπάνω ανίχνευση του 

εναλλασσόμενου δυναμικού είναι δυνατό να υπολογιστεί εύκολα το πλάτος και η συχνότητα με την 

χρήση του μαθηματικού μετασχηματισμού Fourier, που στην ουσία δίνει την ένταση του σήματος για 

κάθε διαφορετική συχνότητα.  

Κατά σύμβαση, σε κάθε αναφορά σχετική με το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

και της μαγνητικής τομογραφίας, χρησιμοποιείται το τρισορθογώνιο σύστημα αναφοράς που φαίνεται 

στο Σχήμα 11-12. Επίσης, θεωρείται ότι το στατικό εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο Β0 είναι 

παράλληλο με τον άξονα z (διαμήκης άξονας), ενώ ο παλμός του εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου Β1 είναι παράλληλος με το επίπεδο xy (εγκάρσιο επίπεδο). 

Στις παρακάτω παραγράφους δίνεται συνοπτικά μια ποιοτική παρουσίαση του φαινομένου του 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού με βάση την κβαντομηχανική. Ακολουθεί η μακροσκοπική εικόνα 

του φαινομένου και η αντίστοιχη προσέγγισή του με έννοιες της κλασικής μηχανικής. Στα επόμενα 

κεφάλαια, παρουσιάζονται βασικά μεγέθη και έννοιες του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού καθώς 

και οι βασικές αρχές φασματοσκοπίας και απεικόνισης με βάση το φαινόμενο. 

Έστω σε πληθυσμό πρωτονίων ασκείται εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο. Τότε παρατηρούνται δύο 

σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση των πυρηνικών μαγνητικών ροπών: οι πυρηνικές μαγνητικές 



Η Φυσική της Ζωής   Κεφ. 11: Φασματοσκοπία 

 

 

195 

ροπές προσανατολίζονται παράλληλα ή αντιπαράλληλα στο εξωτερικό πεδίο, με συνισταμένη 

μακροσκοπική ροπή παράλληλα στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, ενώ ταυτόχρονα αναγκάζονται σε 

περιστροφική κίνηση γύρω από τον άξονα του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου με χαρακτηριστική 

συχνότητα (συντονισμού).  

 

x

y

εγκάρσιο επίπεδο xy

Β0

Β1

z
διαμήκης άξονας

 

Σχήμα 11-12. Σύστημα αναφοράς και μερικές συμβάσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως 

για την παρουσίαση του φαινομένου του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και των 

μεθόδων μαγνητικής τομογραφίας. 

 

Εξετάζοντας το σύστημα στην κλασική μηχανική, η εφαρμογή ενός στατικού μαγνητικού πεδίου Β0 

έχει ως μακροσκοπικό αποτέλεσμα την δημιουργία μιας συνολικής μακροσκοπικής μαγνητικής ροπής 

παράλληλα με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Η μακροσκοπική αυτή συνισταμένη των πυρηνικών 

μαγνητικών ροπών ονομάζεται και διαμήκης μαγνήτιση θερμικής ισορροπίας και συμβολίζεται με Μ0 

και είναι ανάλογη της διαφοράς των πληθυσμών που είναι παράλληλα ή αντιπαράλληλα με το 

εξωτερικό πεδίο (Εξίσωση [4-41]): 

 

 
𝛭0 ≈

𝛮𝛾2ℏ2𝛣0
4𝑘𝑇

 
[11-26] 

 

όπου:  

 N  =  συνολικός αριθμός των πυρήνων (σε περίπτωση δείγματος ύλης είναι της τάξης των 1023) 

 γ  =  γυρομαγνητικός λόγος (για το Η1 είναι 42.598 ΜΗzT-1) 

 ℏ  =  η σταθερά του Planck = 6.626298 x 10-34 Js 

 Β0  =  το εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο 

 k  =  η σταθερά Boltzmann = 1.30866 x 10-23 J K-1 

 Τ  =  η θερμοκρασία του υλικού 

Όπως φαίνεται και από την σχέση [11-26], η περίσσεια των πυρήνων στην παράλληλη κατεύθυνση 

εξαρτάται άμεσα από το είδος των πυρήνων (γ), το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (Β0) και την 

θερμοκρασία (Τ). Συγκεκριμένα, αύξηση του εξωτερικού πεδίου δίνει μεγαλύτερη περίσσεια πυρήνων 

στην παράλληλη κατεύθυνση (και αντίστοιχα μεγαλύτερο σήμα) ενώ, αντίθετα, αύξηση στην 

θερμοκρασία μειώνει την διαφορά πληθυσμών στις δύο κατευθύνσεις. Στη διαγνωστική μαγνητική 

τομογραφία δεν υπάρχει πρακτική δυνατότητα επιλογής της θερμοκρασίας της ύλης, οπότε ο μόνος 

τρόπος ενίσχυσης της έντασης του σήματος είναι η αύξηση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Επίσης, 

είναι χαρακτηριστική η εξάρτηση της περίσσειας πληθυσμού από την τιμή του γυρομαγνητικού λόγου. 



Η Φυσική της Ζωής   Κεφ. 11: Φασματοσκοπία 

 

 

196 

Έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την διαγνωστική μαγνητική τομογραφία το γεγονός ότι το υδρογόνο 

που βρίσκεται σε μεγάλη συγκέντρωση στους ανθρώπινους ιστούς έχει μια από μεγαλύτερες τιμές 

γυρομαγνητικού λόγου, οπότε και η απόκριση του σήματος είναι από τις μεγαλύτερες δυνατές.   

Το επόμενο βήμα για την παρατήρηση του φαινομένου του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού είναι 

η δημιουργία ανιχνεύσιμου σήματος. Αυτό το πετυχαίνουμε με την εφαρμογή ενός εναλλασσόμενου 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος Β1 με σύντομη διάρκεια (γι’ αυτό τον λόγο ονομάζεται και παλμός) και 

συχνότητα ίση με την συχνότητα συντονισμού των πυρήνων που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Το δεύτερο 

αυτό πεδίο διεγείρει τον πληθυσμό των πυρήνων με αποτέλεσμα να ανατραπεί η συνισταμένη 

μαγνητική ροπή και να γίνει αντιπαράλληλη του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Η εφαρμογή του Β1 

γίνεται σε κάθετη διεύθυνση ως προς το στατικό μαγνητικό πεδίο και έχει τα παρακάτω δύο 

αποτελέσματα: 

1)  Διαταράσσεται η θερμική ισορροπία και οι πυρηνικές μαγνητικές ροπές αλλάζουν τον 

προσανατολισμό τους ως προς το στατικό μαγνητικό πεδίο. Έτσι ανάλογα με τη διάρκεια και την 

ένταση του παλμού μπορεί να έχουμε πλήρη αλληλο-αναίρεση των δύο πληθυσμών (παράλληλα 

και αντιπαράλληλα με το Β0) και κατά συνέπεια μηδενισμό της μακροσκοπικής διαμήκους 

μαγνήτισης.  

2)  Τα ανύσματα της πυρηνικής μαγνητικής ροπής των πυρήνων έρχονται σε φάση. Αυτό σημαίνει 

ότι αμέσως μετά την λήξη της εφαρμογής του παλμού οι μαγνητικές ροπές αρχίζουν την γνωστή 

μεταπτωτική τους κίνηση ξεκινώντας όλες από την ίδια διεύθυνση, με αποτέλεσμα να έχουμε 

(ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια του παλμού) μια ανιχνεύσιμη συνιστώσα μαγνήτισης στο 

επίπεδο xy, την οποία ονομάζουμε εγκάρσια μαγνήτιση. 

Εξετάζοντας το σύστημα στην κλασική μηχανική, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο παλμός B1 αναγκάζει 

τη συνολική μαγνήτιση να περιστραφεί κάθετα στη διεύθυνση εφαρμογής του Β1, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 11-13. Η γωνία περιστροφής ονομάζεται και γωνία μετάπτωσης και είναι ανάλογη με την ένταση 

και την διάρκεια εφαρμογής του παλμού, καθώς επίσης και ανάλογη με τον γυρομαγνητικό λόγο του 

πυρήνα.  

B1

x

z

y

B0
M0

θ

 

Σχήμα 11-13. Περιστροφή συνολικής μαγνήτισης Μ0 εξαιτίας της εφαρμογής 

εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού παλμού Β1.  

 

Συνοψίζοντας, τα χαρακτηριστικά του εναλλασσόμενου αυτού πεδίου που κατά σύμβαση συμβολίζεται 

με  Β1 είναι τα παρακάτω: 

 η διεύθυνση εφαρμογής είναι κάθετη στη διεύθυνση του στατικού μαγνητικού πεδίου Β0, δηλαδή 

το Β1 είναι παράλληλο στο επίπεδο xy και συνήθως είναι είτε παράλληλο με τον άξονα x οπότε 

συμβολίζεται με Β1x, ή παράλληλο με τον άξονα y οπότε και συμβολίζεται με B1y , 

 η γωνία στρέψης ή πρόσπτωσης (θ) της συνολικής μαγνήτισης καθορίζεται από την χρονική 
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διάρκεια (tθ) και την ένταση (Β1) παλμού και δίνεται από την σχέση: θ = γ Β1 tθ , 

 ο χρόνος διάρκειας του παλμού (tθ) για τις εφαρμογές διαγνωστικής μαγνητικής τομογραφίας είναι 

της τάξης των μs, 

 η ένταση του παλμού (Β1) για τις εφαρμογές της μαγνητικής τομογραφίας σε διάγνωση ρουτίνας 

είναι της τάξης των μT, 

 η συχνότητα του εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος Β1 είναι ίση με την συχνότητα 

συντονισμού των πυρήνων που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. 

Συνήθως η αναφορά στους παλμούς γίνεται με βάση τη γωνία θ κατά την οποία στρέφουν την 

μαγνήτιση. Έτσι ένας παλμός θο είναι αυτός που στρέφει την μαγνήτιση κατά θο. Πιο συχνοί παλμοί 

στις κλασικές μεθόδους (παλμοσειρές) διαγνωστικής μαγνητικής τομογραφίας είναι 90ο και 180ο. Στο 

Σχήμα 11-14 φαίνονται μερικά παραδείγματα τέτοιων παλμών.   

Γενικά, διακρίνουμε δύο διαφορετικά είδη παλμών, ανάλογα με τον σκοπό και το αποτέλεσμα 

εφαρμογής τους, τους παλμούς ανάγνωσης και τους παλμούς προετοιμασίας:  

 Παλμοί ανάγνωσης μαγνητισμού είναι αυτοί οι παλμοί που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 

εγκάρσιας συνιστώσας μαγνήτισης με σκοπό την ανίχνευση σήματος. Στην πιο απλή περίπτωση 

αυτοί οι παλμοί είναι 90ο, αλλά υπάρχουν και μέθοδοι (παλμοσειρές) που χρησιμοποιούν παλμούς 

διαφορετικής γωνίας για την ανάγνωση. Κάθε παλμοσειρά έχει ένα τουλάχιστο παλμό ανάγνωσης.  

 Παλμοί προετοιμασίας μαγνητισμού είναι διάφοροι παλμοί που χρησιμοποιούνται για την 

περιστροφή της μαγνήτισης σε τέτοια θέση ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη (κατά περίπτωση) 

ανάγνωση με κάποιον παλμό ανάγνωσης ή και η καλύτερη ανίχνευση του σήματος μετά τον παλμό 

ανάγνωσης. Τέτοιοι παλμοί μπορεί να αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε διαφορετικές γωνίες 

πρόσπτωσης και ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιφέρουν διακρίνονται σε παλμούς αντιστροφής 

μαγνήτισης (180ο), παλμούς συγχρονισμού (180ο), παλμούς κορεσμού (συνήθως 90ο ή και άλλης 

γωνίας), κλπ.  Μια παλμοσειρά δεν έχει κατ’ ανάγκη κάποιον παλμό προετοιμασίας. Ωστόσο, οι 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενες παλμοσειρές διαθέτουν έναν παλμό συγχρονισμού 180ο μετά τον 

παλμό ανάγνωσης.  
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Σχήμα 11-14.  Μερικά παραδείγματα παλμών 90ο και 180ο σε διαφορετικές διευθύνσεις. 

 

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή παλμού εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με συχνότητα ίδια με 
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τη συχνότητα συντονισμού των πυρηνικών μαγνητικών ροπών που βρίσκονται σε στατικό μαγνητικό 

πεδίο, έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της μακροσκοπικής διαμήκους μαγνήτισης από την θέση 

ισορροπίας και την δημιουργία συνισταμένης μαγνήτισης στο επίπεδο xy, η οποία ονομάζεται και 

εγκάρσια μαγνήτιση. Το μακροσκοπικό αυτό αποτέλεσμα φαίνεται διαγραμματικά στο Σχήμα 11-15, 

για την περίπτωση παλμού 90ο.  

 

πριν το Β1z

x
y

B0 B1M0

αμέσως μετά το Β1

x y

=

z

x y

z

Mxy

 

Σχήμα 11-15.  Η εφαρμογή παλμού εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου Β1 σε 

πληθυσμό πυρήνων με μη-μηδενική πυρηνική μαγνητική ροπή που βρίσκονται σε στατικό 

μαγνητικό πεδίο Β0 έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της διαμήκους μαγνήτισης από 

την θέση της θερμικής ισορροπίας και την δημιουργία συνισταμένης μαγνήτισης Μxy στο 

εγκάρσιο επίπεδο.  

 

 

11.4.1. Ανίχνευση σήματος 

Το σήμα που ανιχνεύουμε οφείλεται στη μεταπτωτική περιστροφική κίνηση της συνολικής εγκάρσιας 

μαγνήτισης και είναι το εναλλασσόμενο δυναμικό που δημιουργείται από επαγωγή σε κυκλικό αγωγό 

που βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στην διεύθυνση της περιστρεφόμενης μαγνήτισης, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 11-16. Ο κυκλικός αγωγός είναι συνήθως ένα πηνίο (περιέλιξη) και συχνά ονομάζεται και 

ανιχνευτής ή δέκτης RF (=Radio-Frequency), υποδηλώνοντας έτσι το γεγονός ότι το εναλλασσόμενο 

δυναμικό που ανιχνεύεται έχει συχνότητα στην περιοχή των ραδιοφωνικών κυμάτων (δεκάδες ή 

εκατοντάδες ΜHz). Το μέγιστο πλάτος της κυματομορφής του σήματος έχει σχετικά μικρή τιμή, η 

οποία είναι ανάλογη με την τιμή της εγκάρσιας συνιστώσας της μαγνήτισης. Για παράδειγμα, ένα 

δείγμα 1cm3 νερού σε κανονική θερμοκρασία και σε στατικό μαγνητικό πεδίο 1.5Τ δίνει σήμα της 

τάξης των μV.  

Την ανίχνευση του πρωταρχικού αυτού σήματος ακολουθεί η βασική επεξεργασία με το 

μετασχηματισμό Fourier (FT = Fourier Transform). Ο μετασχηματισμός Fourier είναι ένας 

μαθηματικός μετασχηματισμός που υπολογίζει τις συχνότητες και την σχετική τους ένταση για ένα 

εναλλασσόμενο σήμα (και το αντίστροφο). Το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού στην περίπτωση του 

σήματος στον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό είναι μια συνάρτηση της έντασης ως προς την 

συχνότητα και δείχνει τις συχνότητες συντονισμού που υπάρχουν στο δείγμα (δηλαδή τι είδους πυρήνες 

έχουμε) καθώς και την ποσότητα των πυρήνων που αντιστοιχούν σε κάθε συχνότητα συντονισμού.  
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Σχήμα 11-16. Ανίχνευση σήματος στον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό. 

 

Στο Σχήμα 11-17 δίνεται γραφικά η κυματομορφή του σήματος όπως ανιχνεύεται από τον δέκτη σε ένα 

απλό πείραμα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού υδρογόνου-1, όπου ασκείται ένας παλμός 

ανάγνωσης 90ο σε μια ποσότητα μορίων νερού (Η2Ο) που βρίσκεται σε θερμική ισορροπία μέσα σε 

εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο. Ο παλμός εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου έχει 

συχνότητα που αντιστοιχεί στην συχνότητα συντονισμού του Η1 για την συγκεκριμένη τιμή στατικού 

μαγνητικού πεδίου. Η αναλυτική διαδικασία ανίχνευσης φαίνεται στη γραφική αναπαράσταση στο 

Σχήμα 11-18. Η σταδιακή πτώση του πλάτους του σήματος οφείλεται στην αντίστοιχη επαναφορά του 

συστήματος των μορίων στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας μετά την διέγερσή τους από τον παλμό.  

Η διαδικασία της επαναφοράς στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας παρουσιάζεται αναλυτικότερα 

στο επόμενο υποκεφάλαιο. Η εκτέλεση του μετασχηματισμού Fourier (συνήθως συμβολίζεται με FT) 

δίνει την γραφική παράσταση της έντασης σα συνάρτηση της συχνότητας. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα στο Σχήμα 11-17, ο FT αναδεικνύει μια κορυφή, δηλαδή μια μόνο συχνότητα συντονισμού, 

που αντιστοιχεί στους πυρήνες υδρογόνου στα μόρια του νερού. Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται 

στην πράξη είναι αρκετά πιο πολύπλοκες ηλεκτρονικές διατάξεις από την απλή περίπτωση του 

κυκλικού αγωγού που φαίνεται στο Σχήμα 11-16. 

 

πομπός RF 

στο xy χρόνος

δέκτης  RF 

στο xy χρόνος

συχνότητα

90o

νερό

σήμα στον ανιχνευτή

φάσμα συχνοτήτων

μετασχηματισμός
Fourier

 

Σχήμα 11-17. Ένα απλό πείραμα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. 
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κίνηση του ανύσματος
της εγκάρσιας μαγνήτισης

αντίστοιχη ένταση σήματος 
σε ανιχνευτή στον άξονα x

x

y

t

κίνηση Μxy ένταση στον x

 

Σχήμα 11-18. Περιστροφική κίνηση της εγκάρσιας μαγνήτισης και το αντίστοιχο σήμα στον 

ανιχνευτή. 

 

 

11.4.2. Μακροσκοπική μαγνήτιση και χρόνοι χαλάρωσης (ή αποκατάστασης)  

Μια ιδιαίτερα σημαντική έννοια στο φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού είναι η 

χαλάρωση της μαγνήτισης, το φαινόμενο δηλαδή της επαναφοράς της μαγνήτισης στην κατάσταση 

θερμικής ισορροπίας μετά από την διαταραχή του συστήματος με την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων 

παλμών. Συχνά, το φαινόμενο αυτό και οι χρόνοι που το χαρακτηρίζουν αναφέρεται και ως 

«αποκατάσταση» του συστήματος στην αρχική του θέση. Διακρίνουμε δύο είδη χαλάρωσης, την 

διαμήκη και την εγκάρσια. 

Η διαμήκης χαλάρωση είναι η επαναφορά της διαμήκους συνιστώσας της μαγνήτισης Μz στην 

κατάσταση της θερμικής ισορροπίας Μ0 παράλληλα με τον άξονα z. Οφείλεται σε αλληλεπίδραση των 

πυρηνικών μαγνητικών ροπών με το κρυσταλλικό πλέγμα στο οποίο βρίσκονται τα άτομα (γι’ αυτό και 

ονομάζεται στα αγγλικά spin-lattice ή και longitudinal relaxation). Η χαλάρωση αυτή χαρακτηρίζεται 

από τον διαμήκη χρόνο χαλάρωσης Τ1. Έντονη αλληλεπίδραση των μαγνητικών ροπών με το πλέγμα 

αντιστοιχεί σε έντονη διαμήκη χαλάρωση, άρα μικρή τιμή για τον χρόνο χαλάρωσης Τ1. Γενικά η 

διαμήκης χαλάρωση περιγράφεται από την σχέση: 

 

 𝑑𝑀𝑧
𝑑𝑡

= −
𝑀𝑧 −𝑀0
𝑇1

 
[11-27] 

 

που δίνει τη μεταβολή της διαμήκους μαγνήτισης Μz ως προς τον χρόνο t. Η παραπάνω σχέση ορίζει 

ότι η μεταβολή της διαμήκους μαγνήτισης είναι μια εκθετική διαδικασία. Συγκεκριμένα, με βάση την 

παραπάνω σχέση, το μέγεθος της διαμήκους συνιστώσας της μακροσκοπικής μαγνήτισης σε μια 

χρονική στιγμή (t) μετά από απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας με παλμό 90ο (Σχήμα 11-19) 

δίνεται από την σχέση: 
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 𝑀𝑧 = 𝑀0(1 − 𝑒
−𝑡 𝑇1) [11-28] 

 

Αντίστοιχα, μετά από απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας με παλμό 180ο το μέγεθος της διαμήκους 

μαγνήτισης δίνεται από την σχέση: 

 

 𝑀𝑧 = 𝑀0(1 − 2𝑒
−𝑡 𝑇1) [11-29] 

 

t

Μz/M0

1

0.63

T1(A) T1(B) t

Μz/M0

1

0.63

T1

0.26

Tμηδέν = 0.69 T1
-1

μετά από παλμό 90ο

μετά από παλμό 180ο

 

Σχήμα 11-19. Αριστερά: Διαμήκης χαλάρωση και χρόνος Τ1 μετά την εφαρμογή παλμού 

90ο για δύο διαφορετικούς πληθυσμούς πυρήνων με διαφορετικούς χρόνους διαμήκους 

χαλάρωσης Τ1(Α) και Τ1(Β). Δεξιά: Διαμήκης χαλάρωση και χρόνος Τ1 μετά την 

εφαρμογή παλμού 90ο και 180ο για τον ίδιο πληθυσμό πυρήνων με χρόνο διαμήκους 

χαλάρωσης Τ1. 

 

Πρακτικά, ο χρόνος Τ1 είναι ο χρόνος στον οποίο η διαμήκης μαγνήτιση έχει φτάσει στο 63% της 

αρχικής τιμής Μ0 στην περίπτωση διαταραχής με παλμό 90ο, ενώ είναι ο χρόνος στον οποίο η 

μαγνήτιση έχει φτάσει το 26% της αρχικής τιμής Μ0 στην περίπτωση διαταραχής με παλμό 180ο. Στην 

περίπτωση της εφαρμογής παλμού 180ο είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατά την χαλάρωση της 

διαμήκους συνιστώσας μαγνήτισης υπάρχει κάποια χρονική στιγμή κατά την οποία η μαγνήτιση έχει 

μηδενική τιμή. Η χρονική στιγμή (Τμηδέν) της μηδένισης της διαμήκους μαγνήτισης μετά την 

αντιστροφή της με παλμό 180ο υπολογίζεται με βάση την σχέση [11-29] και είναι: 

 

 𝑇𝜇 𝛿έ𝜈 = 𝑇1𝑙𝑛2 = 0.69𝑇1 [11-30] 

 

H αντιστροφή της μαγνήτισης και η ανάγνωσή της κατά τη χρονική στιγμή μηδενισμού της μαγνήτισης 

πληθυσμού με συγκεκριμένη τιμή διαμήκους χρόνου χαλάρωσης αποτελεί μια σημαντική τεχνική για 

την επίτευξη υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης στη μαγνητική τομογραφία.  

Το δεύτερο φαινόμενο χαλάρωσης είναι η εγκάρσια χαλάρωση και αναφέρεται στον διασκορπισμό της 

εγκάρσιας συνιστώσας της μαγνήτισης Μxy στο επίπεδο xy με τελικό αποτέλεσμα τον μηδενισμό αυτής 

της συνιστώσας (Σχήμα 11-20). Η εγκάρσια χαλάρωση οφείλεται σε αλληλεπίδραση των πυρηνικών 

μαγνητικών ροπών μεταξύ τους (γι’ αυτό και ονομάζεται στα αγγλικά spin-spin ή και transverse 

relaxation). Η χαλάρωση αυτή χαρακτηρίζεται από τον εγκάρσιο χρόνο χαλάρωσης Τ2. Έντονη 

αλληλεπίδραση των μαγνητικών ροπών μεταξύ τους αντιστοιχεί σε έντονη εγκάρσια χαλάρωση, άρα 

μικρή τιμή για τον χρόνο χαλάρωσης Τ2. Γενικά η εγκάρσια χαλάρωση περιγράφεται από την σχέση: 

 



Η Φυσική της Ζωής   Κεφ. 11: Φασματοσκοπία 

 

 

202 

 𝑑𝑀𝑥𝑦

𝑑𝑡
= −

𝑀𝑥𝑦

𝑇2
 

[11-31] 

 

που δίνει τη μεταβολή της εγκάρσιας μαγνήτισης Μxy ως προς τον χρόνο t. Η παραπάνω σχέση ορίζει 

ότι η μεταβολή της εγκάρσιας μαγνήτισης είναι μια εκθετική διαδικασία. Συγκεκριμένα, με βάση την 

σχέση [11-31], το μέγεθος της εγκάρσιας συνιστώσας της μακροσκοπικής μαγνήτισης σε μια χρονική 

στιγμή (t) μετά τη δημιουργία της με παλμό 90ο δίνεται από την σχέση:  

 

 𝑀𝑥𝑦 = 𝑀0𝑒
−𝑡 𝑇2 [11-32] 

 

Μxy Μxy Μxy

σήμα με T2 =  σήμα με T2 ~ ms
 

Σχήμα 11-20. Διασκορπισμός των συνιστωσών των μαγνητικών ροπών στο εγκάρσιο επίπεδο 

εξαιτίας της εγκάρσιας χαλάρωσης και αντίστοιχη απώλεια σήματος. 

 

Παράδειγμα της μεταβολής της εγκάρσιας μαγνήτισης για δύο πληθυσμούς με διαφορετικό χρόνο 

χαλάρωσης Τ2 μετά από παλμό 90ο φαίνεται στο Σχήμα 11-21. Ο χρόνος Τ2 είναι ο χρόνος στον οποίο 

η εγκάρσια μαγνήτιση έχει φτάσει στο 37% της αρχικής μέγιστης τιμής της.  

 

Μxy/M0

t

1

0.37

T2(A) T2(B)
 

Σχήμα 11-21. Εγκάρσια χαλάρωση και χρόνος Τ2 μετά την εφαρμογή παλμού 90ο για δύο 

διαφορετικούς πληθυσμούς πυρήνων με διαφορετικούς χρόνους εγκάρσιας χαλάρωσης Τ2(Α) και 

Τ2(Β). 
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Πρακτικά, η εγκάρσια χαλάρωση καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπάρχει μη-μηδενική 

συνιστώσα εγκάρσιας μαγνήτισης για την ανίχνευση σήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος 

Τ2 έχει σχετικά μικρή τιμή. Συνεπώς, το μέγεθος της εγκάρσιας μαγνήτισης ελαττώνεται αισθητά κατά 

την διάρκεια της ανίχνευσης και το σήμα στον ανιχνευτή παρουσιάζει την αντίστοιχη εκθετική μείωση 

του μέγιστου πλάτους όπως φαίνεται στο Σχήμα 11-21.  

 

ΤΕ/2

ΤΕ/2

180o
y

πομπός
χρόνος

δέκτης

χρόνος

90o
180o

ΤΕ/2 ΤΕ/2

T2*

T2

 

Σχήμα 11-22. Δημιουργία αντήχησης πυρηνικών μαγνητικών ροπών (ή σπιν) με παλμό 

συγχρονισμού 180ο που ακολουθεί τον παλμό ανάγνωσης 90ο. Η ‘ηχώς των σπιν’ 

δημιουργείται μετά την εφαρμογή του παλμού συγχρονισμού και σε χρόνο ίσο με τον 

χρόνο ανάμεσα στην εφαρμογή του παλμού συγχρονισμού και του παλμού ανάγνωσης.   

 

Ωστόσο στην πράξη η απώλεια του σήματος γίνεται με γρηγορότερο ρυθμό από αυτόν που καθορίζει 

ο χρόνος εγκάρσιας χαλάρωσης. Αυτό οφείλεται σε ατέλειες του στατικού μαγνητικού πεδίου, που 

έχουν ως αποτέλεσμα η τιμή του στατικού μαγνητικού πεδίου και κατά συνέπεια η συχνότητα 

συντονισμού να παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις στον χώρο. Έτσι, ο βαθμός διασκορπισμού των 

πυρηνικών μαγνητικών ροπών είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο συνολικός βαθμός της εγκάρσιας 

χαλάρωσης (που οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις των ροπών μεταξύ τους και στην επιπλέον χαλάρωση 

εξαιτίας ατελειών μαγνητικού πεδίου) εκφράζεται με τον φαινόμενο χρόνο εγκάρσιας χαλάρωσης Τ2* 

που για τις περισσότερες περιπτώσεις μαγνητικών τομογράφων είναι αρκετά μικρότερος από τον 

εγγενή χρόνο Τ2 συγκεκριμένου πληθυσμού πυρήνων. Προφανής συνέπεια είναι η έντονη μείωση του 

διαθέσιμου χρόνου για ανίχνευση του σήματος. Κοινή πρακτική για την λύση αυτού του προβλήματος 

είναι η τεχνική της δημιουργίας ‘ηχούς’ των μαγνητικών ροπών με την εφαρμογή ενός παλμού 

συγχρονισμού 180ο. Η λειτουργία του παλμού συγχρονισμού για την δημιουργία αντήχησης των σπιν 

φαίνεται στο Σχήμα 11-22.  

Μετά τον παλμό ανάγνωσης 90ο οι μαγνητικές ροπές βρίσκονται στο επίπεδο xy και περιστρέφονται 

με την συχνότητα συντονισμού. Ωστόσο, επειδή στην πράξη υπάρχουν διάφορες ατέλειες στην 

ομοιογένεια του στατικού μαγνητικού πεδίου, η συχνότητα συντονισμού δεν είναι ακριβώς η ίδια για 

όλους τους πυρήνες, με αποτέλεσμα οι μαγνητικές ροπές να περιστρέφονται γρηγορότερα ή αργότερα 

από την θεωρητική τιμή και γρήγορα να διασκορπίζονται στο επίπεδο xy μειώνοντας το ανιχνεύσιμο 

σήμα. Ο παλμός των 180ο που εφαρμόζεται μετά από χρόνο ΤΕ/2 έχει ως αποτέλεσμα την αντιστροφή 

των μαγνητικών ροπών, που αρχίζουν να συγκλίνουν και μετά από χρόνο ΤΕ/2 βρίσκονται και πάλι σε 

φάση. Σχηματικά αυτή η διεργασία φαίνεται σε ένα μεταφορικό παράδειγμα στο Σχήμα 11-23.  

Να σημειωθεί ότι οι δύο διαδικασίες της διαμήκους και της εγκάρσιας χαλάρωσης συμβαίνουν 

ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια, είναι αυτονόητο ότι ο χρόνος της εγκάρσιας χαλάρωσης δεν μπορεί ποτέ 
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να υπερβεί τον χρόνο της διαμήκους χαλάρωσης, και γενικά πάντα ισχύει: 

 

 𝑇2
∗ ≤ 𝑇2 ≤ 𝑇1 [11-33] 

 

t = 0 t = TE/2

t = TE/2

αμέσως μετά τον 
παλμό συγχρονισμού

t = ΤΕ

 

Σχήμα 11-23. Σχηματική αναπαράσταση της θεμελιώδους αρχής της δημιουργίας αντήχησης των 

σπιν. 

 

Οι χρόνοι χαλάρωσης εξαρτώνται από το χημικό και φυσικό περιβάλλον των πυρήνων και τις ιδιότητές 

του καθώς επίσης και από την τιμή του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Συγκεκριμένα εξαρτώνται 

κυρίως από τα παρακάτω: 

 είδος πυρήνων, 

 είδος μορίων στα οποία βρίσκονται συνδεδεμένοι οι πυρήνες που εξετάζονται,, 

 συχνότητα διαταραχών τοπικού μαγνητικού πεδίου στο μοριακό πλέγμα 

 κατάσταση της ύλης (ιξώδες), 

 ένταση στατικού μαγνητικού πεδίου. 

 

Πίνακας 11-3. Ενδεικτικές τιμές χρόνων χαλάρωσης εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο 1.0 Τ. 

ιστός Τ1 (ms) Τ2 (ms) 

νερό 

ΕΝΥ 

αίμα 

μύες 

φαιά ουσία 

λευκή ουσία 

ήπαρ 

λίπος 

2500 

2000 

800 

600 

520 

390 

270 

180 

2500 

300 

180 

40 

100 

90 

50 

90 
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Μάλιστα, έχουμε μεγαλύτερους χρόνους χαλάρωσης όσο περισσότερο ρευστό είναι το διάλυμα 

(μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό), όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία και όσο μεγαλύτερο είναι 

το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Μερικές ενδεικτικές τιμές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα για ιστούς 

του ανθρώπινου σώματος σε κανονική θερμοκρασία και για εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 1.0 Τ.  

Οι χρόνοι χαλάρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί γιατί στις διαφορές τους βασίζεται κατά ένα μεγάλο 

μέρος η σκιαγραφική αντίθεση στην μαγνητική τομογραφία. Όταν η σκιαγραφική αντίθεση σε μια 

μέθοδο μαγνητικής τομογραφίας βασίζεται κατά κύριο λόγο σε διαφορές του χρόνου Τ1 τότε 

ονομάζουμε την εικόνα “αντίθεσης ή επιβάρυνσης Τ1” (T1-weighted). Αντίστοιχα, όταν η σκιαγραφική 

αντίθεση σε μια μέθοδο μαγνητικής τομογραφίας βασίζεται κατά κύριο λόγο σε διαφορές του χρόνου 

Τ2 τότε ονομάζουμε την εικόνα “αντίθεσης ή επιβάρυνσης Τ2” (T2-weighted). 

 

11.4.3. Χημική μετατόπιση 

Είδαμε ότι η συχνότητα συντονισμού του κάθε πυρήνα είναι μοναδική για το είδος του πυρήνα 

(ισότοπο) και εξαρτάται από το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, σύμφωνα με τη σχέση ω0 = -γΒ0. Ωστόσο, 

στην πράξη το στατικό πεδίο Β0 δεν έχει την ίδια τιμή για όλους τους πυρήνες. Ο λόγος είναι ότι κάθε 

πυρήνας περιβάλλεται από νέφος ηλεκτρονίων τόσο του δικού ατόμου αλλά και των άλλων ατόμων 

στην μοριακή γειτονιά του (Σχήμα 11-24).  

 

Β0

ωe = γe B0

μe

φαινόμενο
προάσπισης
ηλεκτρονίων

𝛣𝑒  = (1 − 𝜎)𝛣0

 

Σχήμα 11-24. Φαινόμενο προάσπισης ηλεκτρονίων που δημιουργεί μικρές διαφορές στην 

φαινόμενη τιμή του μαγνητικού πεδίου για τους πυρήνες, ανάλογα με την μοριακή ένωση 

στην οποία βρίσκονται. 

 

Αυτά τα ηλεκτρόνια δημιουργούν μαγνητικά πεδία αντίθετα με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Β0 με 

αποτέλεσμα το συνιστάμενο μαγνητικό πεδίο που ‘βλέπει’ ο κάθε πυρήνας να μην έχει ακριβώς την 

τιμή Β0 αλλά μια ελάχιστα διαφορετική τιμή Βeff: 

 

 𝛣𝑒𝑓𝑓 = (1 − 𝜎)𝛣0 [11-34] 

 

όπου σ ένας αριθμός (μικρότερος της μονάδας) που ονομάζεται σταθερά προάσπισης και εκφράζει τον 

βαθμό στον οποίο αλλάζει το τοπικό μαγνητικό πεδίο του πυρήνα. Ο δείκτης ‘eff’ προέρχεται από την 

αγγλική λέξη ‘effective’ και χρησιμοποιείται γενικά για να συμβολίσει την φαινομενική τιμή του 

στατικού μαγνητικού πεδίου.  

Το φαινόμενο της τοπικής αλλαγής του μαγνητικού πεδίου εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου των 

γειτονικών ηλεκτρονίων ονομάζεται και φαινόμενο προάσπισης ηλεκτρονίων. Η αλλαγή του τοπικού 

μαγνητικού πεδίου που εκφράζεται από την σταθερά προάσπισης (σ) είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με 
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την τιμή του στατικού μαγνητικού πεδίου Β0 αλλά ωστόσο είναι αρκετή για να αναγκάσει πυρήνες του 

ίδιου ισοτόπου (επομένως με ίδιο γυρομαγνητικό λόγο γ) να συντονίζονται με διαφορετική συχνότητα, 

ανάλογα με την μοριακή ένωση στην οποία βρίσκονται. Η διαφορά αυτή στην συχνότητα συντονισμού 

πυρήνων από το ίδιο ισότοπο αλλά σε διαφορετική χημική ένωση ονομάζεται χημική μετατόπιση και 

είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί αποτελεί την βάση της φασματοσκοπίας με πυρηνικό μαγνητικό 

συντονισμό. Είναι προφανές ότι η χημική μετατόπιση είναι ανάλογη με την τιμή του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου, δηλαδή, μεγαλύτερο στατικό μαγνητικό πεδίο προκαλεί αναλόγως μεγαλύτερη 

μετατόπιση της συχνότητας συντονισμού πυρήνων του ίδιου ισοτόπου σε διαφορετικές χημικές 

ενώσεις. Για αυτόν τον λόγο, στις εφαρμογές φασματοσκοπίας με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό 

επιλέγονται μεγάλες τιμές για το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο (τουλάχιστο μεγαλύτερο από 1.5 Τ για 

φασματοσκοπία υδρογόνου, και με τυπικές τιμές στο εύρος 6-12 Τ).  

Για την αποδέσμευση της τιμής της χημικής μετατόπισης από το εξωτερικό πεδίο, η χημική μετατόπιση 

εκφράζεται συχνά ως μια σχετική τιμή, μέσω της διαφοράς στην συχνότητα συντονισμού (ω) πυρήνων 

σε συγκεκριμένη μοριακή δομή από την συχνότητα συντονισμού (ωref) πυρήνων του ίδιου ισοτόπου σε 

μια άλλη μοριακή ένωση αναφοράς. Για την ανεξαρτητοποίηση της τιμής της χημικής μετατόπισης από 

την απόλυτη τιμή του στατικού μαγνητικού πεδίου, συνήθως γίνεται μια κανονικοποίηση και η χημική 

μετατόπιση εκφράζεται μέσω ενός καθαρού αριθμού (δ) ως εξής:  

 

 
𝛿 =

𝜔 − 𝜔𝑟𝑒𝑓

𝜔𝑟𝑒𝑓
× 106 𝑝𝑝𝑚 (= 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛) 

[11-35] 

 

Στην περίπτωση του ισοτόπου Η1 η ουσία που χρησιμοποιείται για αναφορά στην χημική μετατόπιση 

είναι η Si(CH3)4 γνωστή και με τα αρχικά TMS (=TetraMethylSilane).  

Συνοπτικά, στη φασματοσκοπία με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό ένα δείγμα ύλης με άγνωστη 

χημική σύσταση υποβάλλεται σε στατικό μαγνητικό πεδίο με σταθερή ένταση. Με τους κατάλληλους 

παλμούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προκαλείται ο συντονισμός των πυρήνων. Το σήμα που 

εκπέμπει το δείγμα περιέχει διάφορες συχνότητες, που οφείλονται στον συντονισμό πυρήνων από το 

ίδιο ισότοπο (π.χ. 1Η) οι οποίοι όμως βρίσκονται σε διαφορετικές χημικές ενώσεις. Το σήμα αναλύεται 

με τον μετασχηματισμό Fourier για να δώσει μια κατανομή της έντασης ως συνάρτηση της συχνότητας. 

Η παρουσία συγκεκριμένων συχνοτήτων στο τελικό φάσμα αντιστοιχεί μονοσήμαντα στην παρουσία 

πυρήνων στο δείγμα που βρίσκονται ενωμένοι σε συγκεκριμένες χημικές ενώσεις. Επίσης η ένταση του 

σήματος για κάθε συχνότητα είναι ανάλογη της ποσότητας στο δείγμα των πυρήνων που αντιστοιχούν 

στην συγκεκριμένη χημική ένωση. Επομένως, η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

δίνει ποιοτική αλλά και ποσοτική πληροφορία για την χημική σύνθεση της ύλης. Στην φασματοσκοπία 

NMR χρησιμοποιούνται διάφοροι πυρήνες με σπιν διάφορο του μηδενός. Το υδρογόνο-1 είναι από τους 

βασικούς προς μελέτη πυρήνες, ενώ άλλοι συχνά χρησιμοποιούμενοι είναι ο άνθρακας-13 (13C, 

σπιν=½), άζωτο-15 (15Ν, σπιν=½), φθόριο-19 (19F, σπιν=½), φώσφορος-31 (31P, σπιν =½) και άλλοι.  

 

11.4.4. Σύζευξη των σπιν 

Επιπλέον, οι πυρήνες ατόμων μέσα στο ίδιο μόριο εμπλέκονται σε ένα ακόμα σημαντικό φαινόμενο, 

γνωστό ως έμμεση σύζευξη σπιν-σπιν (indirect or scalar spin-spin coupling). Το άμεσο αποτέλεσμα 

του φαινομένου είναι ο διαχωρισμός της φασματικής γραμμής που αντιστοιχεί σε έναν πυρήνα. Ας 

υποθέσουμε ότι στο ίδιο μόριο βρίσκονται δύο πυρήνες με σπιν I1 και Ι2, και με συχνότητες 

συντονισμού ν1 και ν2 αντίστοιχα. Όπως προβλέπει το φαινόμενο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, 

θα περιμέναμε να δούμε στο φάσμα NMR δύο κορυφές, στις συχνότητες ν1 και ν2. Επειδή όμως υπάρχει 

η σύζευξη σπιν-σπιν η κάθε φασματική κορυφή διαχωρίζεται σε περισσότερες κορυφές. Συγκεκριμένα 

η φασματική γραμμή της κορυφής που αντιστοιχεί στον πυρήνα με σπιν Ι1 αναλύεται σε 2Ι2+1 κορυφές 

εξαιτίας της σύζευξης σπιν-σπιν με τον πυρήνα με σπιν Ι2. Αντίστοιχα, η φασματική γραμμή της 

κορυφής που αντιστοιχεί στον πυρήνα με σπιν Ι2 αναλύεται σε 2Ι1+1 κορυφές εξαιτίας της σύζευξης 

σπιν-σπιν με τον πυρήνα με σπιν Ι1. Η σύζευξη σπιν-σπιν γειτονικών πυρήνων γίνεται μέσω των 
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ηλεκτρονίων που εμπλέκονται στους χημικούς δεσμούς. Η αυστηρή παρουσίαση του φαινομένου 

ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτού του εισαγωγικού κειμένου. Ωστόσο, συνοπτικά μπορούμε να πούμε 

ότι καθώς το σπιν του κάθε πυρήνα μπορεί να βρεθεί σε διαφορετικές καταστάσεις (για σπιν=½ έχουμε 

δύο τέτοιες καταστάσεις), κάθε τέτοια διαφορετική κατάσταση προκαλεί διαφορετικό τοπικό 

μαγνητικό πεδίο στον γειτονικό πυρήνα, ο οποίος κατά συνέπεια συντονίζεται σε ελαφρώς 

διαφορετικές συχνότητες, που δίνουν και τον διαχωρισμό στη βασική φασματική γραμμή.  

Το μέγεθος του διαχωρισμού των γραμμών που προκύπτουν εξαρτάται από τιμή της σταθεράς σύζευξης 

J12 ανάμεσα στους δύο πυρήνες. Η σταθερά σύζευξης ανάμεσα σε δύο πυρήνες είναι στην ουσία η τιμή 

σε Hz της διαφοράς ανάμεσα στις συχνότητες των διαχωρισμένων γραμμών. Δεν εξαρτάται από τον 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, αλλά μόνο από το είδος των πυρήνων και την σχετική τους χημική θέση 

μέσα στο μόριο, την μεταξύ τους απόσταση και γωνία δεσμού, τον αριθμό και το είδος των χημικών 

δεσμών που παρεμβάλλονται. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν συμβαίνει σύζευξη μεταξύ 

ισοδύναμων πυρήνων, δηλαδή μεταξύ πυρήνων του ίδιου ισοτόπου που εκτίθενται και το ίδιο ακριβώς 

χημικό περιβάλλον στο μόριο. Με αυτό το σκεπτικό, η όλη συζήτηση για την σύζευξη σπιν-σπιν αποκτά 

πραγματικό νόημα όταν η χημική μετατόπιση (κατ’ απόλυτη τιμή, δηλαδή σε Hz) μεταξύ των πυρήνων 

είναι σημαντική και μεγαλύτερη από την σταθερά σύζευξης. Όσο η χημική μετατόπιση (σε Hz) μεταξύ 

των πυρήνων μικραίνει (π.χ. ελαττώνοντας την τιμή του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου) και γίνεται 

συγκρίσιμη ή και μικρότερη με την σταθερά σύζευξης, οι πυρήνες εμφανίζονται σχεδόν ισοδύναμοι 

και το φαινόμενο του διαχωρισμού δεν παρατηρείται. Πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι η σύζευξη 

σπιν-σπιν  εμφανίζεται ικανοποιητικά και έχει σημαντικό ρόλο σε σχετικά μεγάλες τιμές εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου.   

ν1

J12

ν2

J12
 

Σχήμα 11-25. Παράδειγμα διαχωρισμού φασματικών γραμμών εξαιτίας της σύζευξης 

σπιν-σπιν μεταξύ δύο πυρήνων με σπιν ½.  

 

Η σύζευξη σπιν-σπιν παρατηρείται σπάνια σε πυρήνες με σπιν μεγαλύτερο του ½. Επομένως, αν 

περιορίσουμε την συζήτηση μόνο σε πυρήνες που έχουν σπιν ½ τότε η σύζευξη σπιν-σπιν μεταξύ δύο 

τέτοιων πυρήνων χωρίζει στα δύο κάθε μια από τις φασματικές γραμμές (Σχήμα 11-25). Αν υπάρχουν 

και άλλοι πυρήνες στο μόριο, η σύζευξη σπιν-σπιν επεκτείνεται και σε αυτούς. Μάλιστα, για να την 

υπολογίσουμε, μπορούμε να θεωρήσουμε πρώτα τη σύζευξη μεταξύ δύο μόνο πυρήνων και μετά να 

υπολογίσουμε την σύζευξη για κάθε μια από τις διαχωρισμένες φασματικές γραμμές που προκύπτουν 

με τον τρίτο πυρήνα. Στη γενική περίπτωση που έχουμε n πυρήνες με σπιν ½ μέσα στο ίδιο μόριο, τότε 

αντί να δούμε n φασματικές γραμμές, εξαιτίας του διαχωρισμού που προέρχεται από τη σύζευξη σπιν-

σπιν θα δούμε (θεωρητικά) κάθε βασική φασματική γραμμή που αντιστοιχεί σε έναν πυρήνα να 

διαχωρίζεται σε 2(n-1) φασματικές γραμμές, και συνολικά το φάσμα να έχει (n2(n-1)) φασματικές 

γραμμές. Βέβαια στην πράξη πολλές από αυτές τις γραμμές μπορεί να μην είναι ορατές στο φάσμα, 

είτε γιατί υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ γραμμών είτε γιατί η σταθερά σύζευξης είναι τόσο μικρή ώστε 

να μην είναι δυνατό να ξεχωρίσουν πειραματικά οι γραμμές μεταξύ τους. Μάλιστα, για την τιμή της 

σταθεράς σύζευξης μπορούμε να πούμε ως γενικό κανόνα ότι μικραίνει όσο μεγαλώνει ο αριθμός των 
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χημικών δεσμών που διαχωρίζουν τους δύο πυρήνες. Επομένως ο διαχωρισμός των φασματικών 

γραμμών εξαιτίας της σύζευξης σπιν-σπιν συνήθως αποδίδεται σε σύζευξη μεταξύ γειτονικών ατόμων 

σε ένα μόριο. Ωστόσο, αυτός ο κανόνας δεν είναι απόλυτος και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις 

οποίες δεν ισχύει, π.χ. σε περίπτωση ακόρεστων ομάδων. Η σχετική ένταση των γραμμών που 

προκύπτουν από την σύζευξη σπιν-σπιν είναι στην απλή περίπτωση των δύο μόνο πυρήνων ίση για τις 

δύο γραμμές που προκύπτουν, ενώ για πιο πολύπλοκους διαχωρισμούς που οφείλονται σε 

περισσότερους πυρήνες οι σχετικές εντάσεις ακολουθούν πιο πολύπλοκους κανόνες.  

Στην πιο ειδική περίπτωση που έχουμε περισσότερους τους ενός ισοδύναμους πυρήνες μέσα στο μόριο 

(δηλαδή πυρήνες που να έχουν το ίδιο χημικό περιβάλλον), n ισοδύναμοι μεταξύ τους πυρήνες 

προκαλούν διαχωρισμό στη φασματική γραμμή ενός άλλου πυρήνα σε (n+1) διαφορετικές γραμμές. 

Στο Σχήμα 11-26 φαίνεται το φάσμα υδρογόνου της ένωσης CH3CH2OCH2CH3. Κανονικά θα 

περιμέναμε δύο μόνο φασματικές γραμμές, η πρώτη να αντιστοιχεί στα ισοδύναμα μεταξύ τους 

υδρογόνα των δύο ομάδων CH3 (σύνολο 6 υδρογόνα) και η δεύτερη να αντιστοιχεί στα ισοδύναμα 

μεταξύ τους υδρογόνα των δύο ομάδων CH2 (σύνολο 4 υδρογόνα), με σχετικές εντάσεις της πρώτης 

προς τη δεύτερη 6:4 (ένταση ανάλογη με τον αριθμό των πυρήνων) και με σχετική χημική μετατόπιση 

γύρω στα 3 ppm.  Ωστόσο, η φασματική γραμμή των υδρογόνων στην ομάδα CH2 διαχωρίζεται σε 4 

γραμμές (με σχετικές εντάσεις 1:3:3:1) από την σύζευξη με τα 3 ισοδύναμα υδρογόνα της ομάδας CH3, 

ενώ η φασματική γραμμή των υδρογόνων στην ομάδα CH3 διαχωρίζεται σε 3 φασματικές γραμμές 

εξαιτίας της σύζευξης με τα 2 ισοδύναμα υδρογόνα της ομάδας CH2 (με σχετικές εντάσεις 1:2:1). Η 

φασματοσκοπία δε δίνει πληροφορία για τη θέση στον χώρο. Ωστόσο έχουν αναπτυχθεί τεχνικές για 

τη λήψη φάσματος επιλεκτικά από στοιχειώδη όγκο του δείγματος, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε 

πληροφορία χημικής σύνθεσης μαζί με προσδιορισμό της θέσης.  

 

υδρογόνα στο 
CH3

υδρογόνα στο 
CH2

H3C CH3O
CH2 CH2

 

Σχήμα 11-26. Φάσμα υδρογόνου της ένωσης CH3CH2OCH2CH3. 
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12. Μέθοδοι ιατρικής και μοριακής απεικόνισης 

 

Ελένη Καλδούδη 

 

 

Η μη επεμβατική απεικόνιση δημιουργεί μια  οπτική αναπαράσταση της εσωτερικής δομής ή και 

λειτουργίας ενός (εν ζωή) οργανισμού με βάση έμμεση πληροφορία που προκύπτει ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης κάποιας μορφής ακτινοβολίας με την ύλη. Η εικόνα που προκύπτει είναι η απεικόνιση 

της τρισδιάστατης κατανομής μιας συγκεκριμένης ιδιότητας των ιστών. Ανάλογα με την απεικονιστική 

μέθοδο και το φαινόμενο αλληλεπίδρασης στο οποίο βασίζεται, είναι δυνατό να έχουμε πληροφορία 

για την ανατομία, τη λειτουργία, ακόμα και το μεταβολισμό συγκεκριμένων δομών μέσα στον 

οργανισμό.  

Κάθε σύστημα απεικόνισης της εσωτερικής μορφολογίας και λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού 

βασίζεται στην αλληλεπίδραση κάποιας μορφής ενέργειας με την ύλη. Ένα γενικό μοντέλο μεθόδων 

ιατρικής απεικόνισης φαίνεται διαγραμματικά στο Σχήμα 12-1. Κάποια μορφή ενέργειας αλληλεπιδρά 

με την ύλη (ανθρώπινο σώμα) και το αποτέλεσμα είναι η εκπομπή ενός σήματος. Αυτό το σήμα το 

λαμβάνει η ειδική διάταξη της απεικονιστικής συσκευής και μετά από κατάλληλη επεξεργασία, 

διαμορφώνεται και παρουσιάζεται η τελική εικόνα.  

Όλες οι μέθοδοι ιατρικής απεικόνισης ακολουθούν σε γενικές γραμμές το μοντέλο αυτό, και 

διαφοροποιούνται μόνο ως προς το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιείται και κατ’ επέκταση και ως 

προς το είδος της αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπινους ιστούς. Βέβαια, υπάρχουν και 

διαφοροποιήσεις ως προς τις μηχανικές, μαθηματικές ή και υπολογιστικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη και ανακατασκευή του εκπεμπόμενου σήματος και την 

καταγραφή και παρουσίαση της τελικής εικόνας. Για να μπορεί μια μορφή ενέργειας να χρησιμοποιηθεί 

για ιατρική απεικόνιση, θα πρέπει να μπορεί να διαπεράσει το ανθρώπινο σώμα και να απορροφηθεί 

τμηματικά από τους ιστούς ή να διασκορπιστεί απ’ αυτούς ή να προκαλέσει την εκπομπή μιας άλλης 

μορφής ενέργειας. Στις περισσότερες κατηγορίες ιατρικής απεικόνισης, το ανθρώπινο σώμα είναι ένας 

δέκτης μιας αρχικής ακτινοβολίας (οποιασδήποτε φύσης), αλληλεπιδρά με την ακτινοβολία και ως 

αποτέλεσμα εκπέμπει συγκεκριμένο σήμα. Η αρχική πηγή ενέργειας εξαρτάται άμεσα από το είδος και 

την ενέργεια της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται σε κάθε μέθοδο ιατρικής απεικόνισης. 

 

πηγή αλληλεπίδραση ανιχνευτής παρουσίαση
εικόνας

ενέργεια σήμα επεξεργασία
σήματος

απεικονιστική συσκευή

 

Σχήμα 12-1. Γενικό μοντέλο απεικόνισης. Στο σχήμα η ιατρική εικόνα είναι μαγνητική τομογραφία 

εγκεφάλου – πηγή: Α. Neumann, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 via Wikimedia 

Commons. http://www.uct.ac.za/mondaypaper?id=9841.   

 

http://www.uct.ac.za/mondaypaper?id=9841
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Οι μέθοδοι προβολικής απεικόνισης βασίζονται στην προβολή της τρισδιάστατης εσωτερικής δομής σε 

ένα επίπεδο (Σχήμα 12-2). Αντίθετα, η τομογραφική απεικόνιση (ή αλλιώς 2Δ ή 2D απεικόνιση, δηλαδή 

απεικόνιση σε 2 διαστάσεις) είναι η αναπαράσταση της εσωτερικής δομής μιας τομής του ανθρώπινου 

σώματος (Σχήμα 12-3). Τομογραφική απεικόνιση μπορεί να προκύψει τόσο από ανακατασκευή εικόνας 

από μεμονωμένες προβολές, όσο και από πραγματική συλλογή σήματος επιλεκτικά από διαφορετικά 

σημεία του επιπέδου της τομής.  

Τέλος, η ογκομετρική απεικόνιση (ή αλλιώς 3Δ ή 3D απεικόνιση, δηλαδή απεικόνιση σε 3 διαστάσεις) 

είναι η πραγματική τρισδιάστατη αναπαράσταση της εσωτερικής δομής του σώματος. Ογκομετρικές ή 

αλλιώς 3 D εικόνες της εσωτερικής δομής συνήθως προέρχονται από μαθηματική ανακατασκευή που 

βασίζεται σε πολλαπλές διαδοχικές τομογραφικές εικόνες. Ωστόσο υπάρχουν και συγκεκριμένες 

απεικονιστικές μέθοδοι όπου η συλλογή σήματος γίνεται χωριστά και επιλεκτικά από κάθε στοιχειώδη 

όγκο. 

ακτινογραφία X

 

Σχήμα 12-2.  Σχηματική αναπαράσταση και παράδειγμα προβολικής απεικόνισης. Στο σχήμα η 

απεικόνιση του ποντικού είναι προβολική ακτινογραφία Χ – πηγή: Creative Commons Attribution-

Share Alike 3.0 https://en.wikipedia.org/wiki/Fetuin#/media/File:FetuinAKnockout.jpg  

 

Δs = πάχος τομής

pixel = picture element
εικονοστοιχείο

αξονική 

τομογραφία Χ

Δs

Δy

Δx

 

Σχήμα 12-3.  Σχηματική αναπαράσταση και παράδειγμα τομογραφικής απεικόνισης (2D-

απεικόνιση). Στο σχήμα η απεικόνιση του ποντικού είναι τομογραφία ακτίνων Χ (υπολογιστική ή 

αξονική τομογραφία Χ) – πηγή: B.D Metscher MicroCT for comparative morphology: simple 

staining methods allow high-contrast 3D imaging of diverse non-mineralized animal tissues. BMC 

Physiol. 2009, 9;11, https://en.wikipedia.org/wiki/Fetuin#/media/File:FetuinAKnockout.jpg 

Creative Commons Attribution 2.0 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fetuin#/media/File:FetuinAKnockout.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetuin#/media/File:FetuinAKnockout.jpg
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Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότερες από τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται σήμερα για μη επεμβατική απεικόνιση ανθρώπου και άλλων οργανισμών. Η κλασική 

ακτινογραφία, η αξονική τομογραφία, η απεικόνιση με χρήση ραδιοϊσοτόπων, η μαγνητική τομογραφία 

και η απεικόνιση με βάση υπέρηχους είναι τα πιο συνηθισμένα είδη διαγνωστικής απεικόνισης και 

χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως σε κλινική ρουτίνα αλλά και για έρευνα.  

 

12.1. Κλασική ακτινογραφία Χ 

Η απεικόνιση με ακτίνες Χ είναι η πρώτη μέθοδος που εφαρμόστηκε για διαγνωστική απεικόνιση στην 

ιατρική. Μάλιστα για πάνω από μισό αιώνα ήταν και η μόνη μέθοδος διαγνωστικής απεικόνισης. Στην 

πρώτη της μορφή, η απεικόνιση με ακτίνες Χ είναι η γνωστή κλασική ακτινογραφία και 

ακτινοσκόπηση, μια προβολική απεικονιστική μέθοδος. Με την εισαγωγή νέων τεχνικών απεικόνισης 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η κλασική ακτινογραφία έχασε κάπως την αρχική αίγλη της. Ωστόσο 

συνεχίζει ακόμα και σήμερα να είναι η πιο διαδεδομένη απεικονιστική μέθοδος κυρίως χάρη στην 

απλότητα χρήσης και το μικρό κόστος. Με βάση την κλασική προβολική απεικόνιση με ακτίνες Χ 

έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες ειδικές τεχνικές ακτινογραφίας με μεγάλη διαγνωστική αξία 

για συγκεκριμένες διαγνωστικές περιπτώσεις. Ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή της απεικόνισης με 

ακτίνες Χ αποτελούν οι μέθοδοι για τομογραφία.  

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που οφείλεται σε ατομικά φαινόμενα και έχει 

ενέργεια ικανή να προκαλέσει ιονισμό της ύλης (>30eV). Συνήθως οι ακτίνες Χ έχουν ενέργεια στην 

περιοχή 100eV – 100keV, ή αντίστοιχα συχνότητα 1016 – 1021 Hz, ή αντίστοιχα μήκος κύματος 10-12 – 

10-9 m. 

λυχνία 
ακτίνων Χ

ανθρώπινο
σώμα

αντιδιαχυτικό 
διάφραγμα

ανιχνευτής

Α

Β Β

ΓΓ

δέσμη
ακτίνων Χ

 

Σχήμα 12-4. Γραφική αναπαράσταση της διάταξης για τη δημιουργία προβολικής ακτινογραφίας. 

 

Η απεικόνιση με ακτίνες Χ είναι ουσιαστικά η αποτύπωση του βαθμού της απορρόφησης των ακτίνων 

Χ από τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 12-4 για την περίπτωση της 

προβολικής απεικόνισης στην κλασική ακτινογραφία. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ είναι η 

«απομάκρυνση» φωτονίων από την δέσμη λόγω αλληλεπίδρασής τους με την ύλη. Συνοπτικά, στην 

κλασική ακτινογραφία η τρισδιάστατη ανατομία προβάλλεται και καταγράφεται ως προβολική εικόνα 

δύο διαστάσεων σε έναν ανιχνευτή με χρήση δέσμης ακτίνων Χ ενέργειας 50-150 keV. Η λειτουργία 

της απεικόνισης με ακτίνες Χ βασίζεται στην μερική απορρόφηση ή σκέδασή τους από τους ιστούς. Ο 

βαθμός απορρόφησης ή σκέδασης εξαρτάται κυρίως από την ενέργεια της δέσμης, τον ατομικό αριθμό 
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της ύλης (Ζ) και την πυκνότητα των ιστών (ρ). Η ομοιόμορφη δέσμη ακτίνων που πέφτει στο σώμα, θα 

υποστεί λοιπόν μια εξασθένηση, ανάλογη με τους ιστούς που έχει διαπεράσει. Όταν η δέσμη εξέρχεται 

από το σώμα δεν είναι πια ομοιόμορφη, αλλά παρατηρούνται αυξομειώσεις της έντασης που οφείλονται 

στην μεταβλητή απορρόφηση των ακτίνων Χ ανάλογα με τους ιστούς που έχουν διαπεράσει. Αυτές οι 

εξερχόμενες ακτίνες Χ είναι το σήμα και στην κλασική ακτινογραφία κατευθύνονται πάνω σε 

ακτινογραφικό φιλμ. Η επεξεργασία αυτού του σήματος είναι απλή και η βασική αρχή είναι ανάλογη 

με την επεξεργασία ενός κοινού φωτογραφικού φιλμ.  

 

12.1.1. Παραγωγή Ακτίνων Χ 

Ακτίνες Χ παράγονται τεχνητά όταν ένα υλικό βομβαρδίζεται με δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής 

ταχύτητας. Τα συστήματα παραγωγής ακτίνων Χ, γνωστά και ως λυχνίες ακτίνων Χ, αποτελούνται από 

μια άνοδο (θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο) και μια κάθοδο (αρνητικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο), που 

βρίσκονται μέσα σε κενό αέρος, σε ένα γυάλινο δοχείο. Η κάθοδος είναι στην ουσία ένα σύρμα, που 

θερμαίνεται από τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος και η θερμική ενέργεια δίνεται σε ατομικά 

ηλεκτρόνια που εκπέμπονται στο κενό του σωλήνα. Αυτά επιταχύνονται εξαιτίας της διαφοράς 

δυναμικού ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια, και φτάνουν στην άνοδο με ταχύτητα. Από τον βομβαρδισμό 

του υλικού της ανόδου με τα κινούμενα ηλεκτρόνια δημιουργούνται φωτόνια ακτίνων Χ προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Τα μισά περίπου από τα φωτόνια που δημιουργούνται απορροφώνται από το υλικό της 

ανόδου. Από τα υπόλοιπα, τα περισσότερα απορροφώνται από τα υλικά του σωλήνα και της υπόλοιπης 

διάταξης. Για την απεικόνιση χρησιμοποιούνται μόνο όσα βρίσκονται στον ωφέλιμο κώνο της δέσμης. 

Η άνοδος (ή αλλιώς ο στόχος των ηλεκτρονίων) συνήθως αποτελείται από βολφράμιο ή κράμα 

βολφράμιου  και ρήνιου (90% βολφράμιο και 10% ρήνιο), το οποίο είναι κάπως πιο ανθεκτικό στις 

υψηλές θερμότητες που αναπτύσσονται στον στόχο.  

Οι ακτίνες Χ παράγονται μέσα σε κενό αέρος σε ένα γυάλινο σωλήνα, και η όλη διάταξη είναι γνωστή 

ως λυχνία ακτίνων Χ. Στο Σχήμα 12-5 φαίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα της αρχής λειτουργίας 

της λυχνίας παραγωγής των ακτίνων Χ. Τα βασικά στοιχεία της λυχνίας είναι η κάθοδος, όπου ένα 

θερμαινόμενο νήμα παράγει ηλεκτρόνια, η άνοδος ή αλλιώς ο στόχος, όπου τα ηλεκτρόνια προσπίπτουν 

με μεγάλη κινητική ενέργεια και παράγουν ακτίνες Χ, και οι ηλεκτρικές διατάξεις που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της διαφοράς δυναμικού ανάμεσα στην κάθοδο και την άνοδο, 

έτσι ώστε να δημιουργηθεί η δέσμη των ταχέως κινούμενων ηλεκτρονίων.  

 

πλέγμα
εστίασης

ηλεκτρονίων

− +

Ιν

Ιλ

υψηλή
διαφορά 

δυναμικού

θερμαινόμενο
νήμα στόχος

ηλεκτρόνια

φωτογραφικό φιλμ
(φθορίζουσα ουσία)

 

Σχήμα 12-5. Απλοποιημένο διάγραμμα της λυχνίας παραγωγής ακτίνων Χ. 
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Η δέσμη ηλεκτρονίων παράγεται από ένα νήμα (συνήθως βολφράμιο) που θερμαίνεται με τη διέλευση 

ρεύματος. Η αύξηση θερμοκρασίας είναι ανάλογη με το ρεύμα του νήματος Ιν (τυπική τιμή γύρω στα 

3-7Α) και προκαλεί την αύξηση της κινητικής ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρονίων του νήματος, με 

αποτέλεσμα κάποια από αυτά να ξεπερνούν τις δυνάμεις συνοχής και να ελευθερώνονται στο κενό 

μπροστά από το νήμα, δημιουργώντας ένα νέφος ηλεκτρονίων, δηλαδή αρνητικό φορτίο, που 

ονομάζεται φορτίο χώρου. Το φορτίο χώρου τείνει να απωθεί τα ηλεκτρόνια του νήματος, και για 

δεδομένη θερμοκρασία νήματος (δηλαδή δεδομένη κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων του νήματος) 

υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή για το φορτίο χώρου όπου η ένταση της ηλεκτρικής άπωσης 

εξισορροπεί την κινητική ενέργεια, και δεν εκπέμπονται άλλα ηλεκτρόνια από το νήμα. 

Ωστόσο, αν ασκηθεί μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα στην κάθοδο και την άνοδο, τα ηλεκτρόνια του 

φορτίου χώρου αρχίζουν να κινούνται προς την άνοδο, επιτρέποντας έτσι σε άλλα ηλεκτρόνια να 

εκπεμφθούν από το νήμα της καθόδου. Τα ηλεκτρόνια που κινούνται προς την άνοδο δημιουργούν το 

ηλεκτρικό ρεύμα της λυχνίας έντασης Ιλ (φορά ρεύματος κατά σύμβαση θεωρείται αντίθετη προς την 

κίνηση των ηλεκτρονίων), που είναι της τάξης των 100-1000 mΑ (ρεύμα 1mA αντιστοιχεί σε 6.24 x 

1015 ηλεκτρόνια ανά δευτερόλεπτο). Η ένταση του ρεύματος της λυχνίας αυξάνει όσο αυξάνει η 

διαφορά δυναμικού, μέχρι που το φαινόμενο του φορτίου χώρου να υπερσκελιστεί και όλα τα 

ηλεκτρόνια που ελευθερώνονται από το νήμα να έλκονται προς την άνοδο. Από κει και πέρα, αύξηση 

της διαφοράς δυναμικού δεν επιφέρει αύξηση της έντασης του ρεύματος της λυχνίας, το οποίο 

παραμένει σταθερό. Σε αυτή την κατάσταση ισορροπίας, η ένταση του ρεύματος λυχνίας εκφράζει τον 

αριθμό ηλεκτρονίων που πέφτουν στο στόχο, άρα είναι ανάλογη και με τον αριθμό φωτονίων της 

τελικής δέσμης ακτίνων Χ.  

Η διαφορά δυναμικού της λυχνίας καθορίζει την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων και κατ΄ επέκταση 

την ενέργεια των εκπεμπόμενων ακτίνων Χ. Συγκεκριμένα, η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι 

ανάλογη της διαφοράς δυναμικού (π.χ. διαφορά δυναμικού 1 kV προσδίδει στα ηλεκτρόνια κινητική 

ενέργεια 1 keV). Επομένως, αυξάνοντας τη διαφορά δυναμικού της λυχνίας αυξάνουμε τη μέγιστη 

ενέργεια των εκπεμπόμενων ακτίνων Χ (μετάθεση του σημείου αποκοπής σε υψηλότερες τιμές) και 

γενικά παράγουμε πιο ενεργειακές ακτίνες Χ (οι οποίες ονομάζονται και «σκληρές» σε αντίθεση με 

ακτίνες Χ μικρότερης ενέργειας που ονομάζονται και «μαλακές»). Τυπικές τιμές για τη διαφορά 

δυναμικού της λυχνίας (και κατ΄ επέκταση για τη μέγιστη ενέργεια της παραγόμενης δέσμης των 

ακτίνων Χ) είναι 15-150 kV.  

Συνοψίζοντας, για δεδομένο υλικό στόχου και δεδομένο υλικό και διάταξη λυχνίας, η ένταση της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από: 

(1) την ενέργεια των φωτονίων, που καθορίζεται από το δυναμικό της λυχνίας,  

(2) τη ροή των ηλεκτρονίων (αριθμός ανά μονάδα χρόνου ανά μονάδα επιφάνειας), που καθορίζεται 

από την ένταση του ρεύματος της λυχνίας (για την κατάσταση ισορροπίας, όπου δεν παρατηρείται 

φορτίο χώρου και όλα τα ηλεκτρόνια που παράγονται επιταχύνονται).   

Επίσης, η ενέργεια της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας Χ (σκληρότητα της δέσμης) εξαρτάται από: 

(1) την ενέργεια των φωτονίων, που καθορίζεται από το δυναμικό λυχνίας της, 

(2) το υλικό του στόχου (και έμμεσα από το υλικό της διάταξης, που απορροφά μέρος της 

εκπεμπόμενης δέσμης). 

Τέλος, να σημειωθεί ότι η διαφορά δυναμικού στην λυχνία πρέπει να είναι συνεχής. Ο κύριος λόγος 

είναι ότι κατά την πρόσκρουση των ηλεκτρονίων στο στόχο δημιουργούνται κάποια δευτερεύοντα 

ηλεκτρόνια (κυρίως λόγω αύξησης της θερμότητας του στόχου) τα οποία εκπέμπονται στο κενό. Αν 

λοιπόν το δυναμικό αντιστραφεί, τα ηλεκτρόνια αυτά δημιουργούν μια ανάλογη δέσμη ταχέως 

κινούμενων ηλεκτρονίων που πέφτει πάνω στο νήμα παραγωγής και το καταστρέφει. Έτσι, για τη 

λειτουργία της λυχνίας ακτίνων Χ χρησιμοποιείται συνεχής τάση η οποία προέρχεται από 

εναλλασσόμενη τάση μέσω διαδικασίας ανόρθωσης. Η ηλεκτροδότηση της λυχνίας απαιτεί ιδιαίτερη 

τεχνολογία και η γεννήτρια είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού ενός ακτινογραφικού 

μηχανήματος.  

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 8, ακτίνες Χ παράγονται με την πέδηση (δηλ. φρενάρισμα) δέσμης ταχέως 
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κινούμενων ηλεκτρονίων κατά την πρόσκρουσή τους στο υλικό στόχο. Η πέδηση κινούμενων 

ηλεκτρονίων από υλικό μπορεί να γίνει είτε μέσω κρούσεων με ηλεκτρόνια της ύλης (με αποτέλεσμα 

την αύξηση της θερμοκρασίας του υλικού) είτε με συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις που παράγουν 

ακτινοβολία Χ.  

Το ηλεκτρόνιο μπορεί να συγκρουστεί με ηλεκτρόνια των ατόμων του στόχου, χάνοντας λίγη από την 

κινητική ενέργεια η οποία δίνεται σε ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο, που αλλάζει την κινητική του ενέργεια 

και την ορμή. Το αρχικό ηλεκτρόνιο, με λιγότερη ενέργεια και ορμή, συγκρούεται με άλλο ελεύθερο 

ηλεκτρόνιο της ύλης, χάνοντας περισσότερη ενέργεια. Ένα ηλεκτρόνιο αρχικής κινητικής ενέργειας 

100 keV, μπορεί να υποστεί κατά μέσο όρο 1000 παρόμοιες κρούσεις πριν φτάσει σε κατάσταση 

ηρεμίας. Αυτό το είδος αλληλεπίδρασης έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη διαδοχική μετατροπή της 

ενέργειας του ηλεκτρονίου σε έργο ιονισμού (εκδίωξη ενός ηλεκτρονίου σθένους από το άτομο) και 

τελική αύξηση της θερμοκρασίας του υλικού (τα ελεύθερα ηλεκτρόνια αποκτούν περισσότερη κινητική 

ενέργεια). Στο συγκεκριμένο φαινόμενο οφείλεται η μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας του στόχου στις 

λυχνίες παραγωγής ακτίνων Χ, που ξεπερνά τους 2000οC και απαιτεί ειδική διάταξη για την απαγωγή 

της θερμότητας. Η αλληλεπίδραση μέσω κρούσεων επικρατεί για μικρές ενέργειες αρχικών 

ηλεκτρονίων και για στόχο με μικρό ατομικό αριθμό.  

Ενδιαφέρον για την παραγωγή ακτίνων X έχουν οι υπόλοιποι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης, οι οποίοι 

δεν συμβαίνουν με μεγάλη πιθανότητα, αλλά το αποτέλεσμά τους είναι η παραγωγή ακτινοβολίας. 

Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι η μερική πέδηση του ηλεκτρονίου από το πεδίο του πυρήνα. Σ’ αυτή 

την περίπτωση το ηλεκτρόνιο περνά κοντά από ένα πυρήνα του στόχου και εξαιτίας της έντονης έλξης 

από το φορτίο του πυρήνα αναγκάζεται να περιστραφεί μερικά γύρω από αυτόν. Όταν το ηλεκτρόνιο 

έχει χαμηλή κινητική ενέργεια, αυτή η αλληλεπίδραση δεν έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί, αντίθετα 

όμως για ηλεκτρόνια με μεγάλη κινητική ενέργεια, η μερική πέδηση είναι η πιο συχνή αλληλεπίδραση. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το ηλεκτρόνιο σταματά τελείως από τον πυρήνα. Τότε έχουμε ολική πέδηση, 

και το φωτόνιο που γεννάται έχει ενέργεια ίση με την αρχική κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου. Τα 

φωτόνια που δημιουργούνται από την μερική και την ολική πέδηση ηλεκτρονίων από πυρήνες 

ονομάζονται και ακτινοβολία bremsstrahlung (από την αντίστοιχη γερμανική λέξη που σημαίνει 

ακτινοβολία πέδησης) και αποτελούν το γνωστό γραμμικό φάσμα των ακτίνων Χ.  
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Σχήμα 12-6. Συνεχές και γραμμικό φάσμα ακτίνων Χ για στόχο βολφράμιου και για διαφορετικές  

τιμές αρχικής ενέργειας για τα ηλεκτρόνια της δέσμης. 

 

Τέλος, ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να συγκρουστεί με ηλεκτρόνιο των στιβάδων που βρίσκονται κοντά στον 
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πυρήνα. Αν το αρχικό ηλεκτρόνιο έχει αρκετή ενέργεια (ίση ή μεγαλύτερη από την ενέργεια που 

χρειάζεται το δεσμευμένο ηλεκτρόνιο για να ξεφύγει από την έλξη του πυρήνα), τότε το ηλεκτρόνιο 

του ατόμου μπορεί να εκδιωχθεί. Αυτό δημιουργεί μια «οπή» στις ενεργειακές ηλεκτρονικές στιβάδες, 

η οποία καλύπτεται από ηλεκτρόνιο μιας εξωτερικής στιβάδας. Με την μετάπτωση του ηλεκτρονίου 

έχουμε περίσσεια ενέργειας που εκλύεται με την μορφή φωτονίου. Το φωτόνιο αυτό έχει συγκεκριμένη 

ενέργεια, ίση με την διαφορά ενέργειας των δυο ηλεκτρονικών στιβάδων, η οποία εξαρτάται από τις 

στιβάδες και το άτομο του στόχου. Έτσι κάθε διαφορετικό υλικό στόχου δίνει μαζί με το συνεχές φάσμα 

των ακτίνων Χ και επιπλέον φωτόνια ακτίνων Χ με συγκεκριμένη, χαρακτηριστική ενέργεια, που 

οφείλονται σε μετάπτωση ηλεκτρονίου για κάλυψη οπής σε εσωτερικό φλοιό. Αυτά τα φωτόνια 

χαρακτηριστικής ενέργειας εμφανίζονται ως γραμμές στο παραπάνω συνεχές φάσμα των ακτίνων Χ 

που προέρχεται από την πέδηση των ηλεκτρονίων και αποτελούν το γραμμικό φάσμα ακτίνων Χ. Στο 

Σχήμα 12-6 φαίνεται το συνεχές μαζί με το γραμμικό φάσμα ακτίνων Χ στην περίπτωση που ο στόχος 

είναι το βολφράμιο.  

 

Πίνακας 12-1. Έργο εξόδου (σε keV) για ηλεκτρόνια διαφόρων στιβάδων για 4 διαφορετικά στοιχεία. 

έργο εξόδου για ηλεκτρόνια διαφόρων στιβάδων σε keV 

στιβάδα - 

υποστιβάδα 

μολυβδαίνιο (Μο) 

Ζ = 42 

κασσίτερος 

(Sn) Z = 50 

βολφράμιο 

(W) Z = 74 

μόλυβδος 

(Pb) Z = 82 

Κ 20.000 29.200 69.525 88.004 

LI 2.867 4.465 12.098 15.861 

LII 2.625 4.156 11.541 15.200 

LIII 2.521 3.929 10.204 13.035 

MI 0.505 0.884 2.820 3.851 

MII 0.410 0.756 2.575 3.554 

MIII 0.392 0.714 2.281 3.066 

MIV 0.230 0.493 1.871 2.586 

MV 0.228 0.485 1.809 2.484 

 

Για να εκδιωχθεί ένα ηλεκτρόνιο από μια στιβάδα του ατόμου, πρέπει το αρχικό ηλεκτρόνιο να έχει 

ενέργεια τουλάχιστο ίση ή και μεγαλύτερη από το έργο εξόδου του ατομικού ηλεκτρονίου. Το έργο 

εξόδου εξαρτάται από την στιβάδα και από το συγκεκριμένο άτομο, και ενδεικτικές τιμές για τέσσερα 

διαφορετικά στοιχεία και τις διάφορες ηλεκτρονικές στιβάδες τους δίνονται παρακάτω (Πίνακας 8-1). 

Για να αρχίσουμε να παρατηρούμε χαρακτηριστικές γραμμές στο φάσμα των ακτίνων Χ πρέπει τα 

ηλεκτρόνια δέσμης να έχουν ενέργεια τουλάχιστο ίση ή μεγαλύτερη από την ενέργεια εξόδου του 

αντίστοιχου ατομικού ηλεκτρονίου. 

Όταν δημιουργηθεί μια οπή σε εσωτερική ηλεκτρονική στιβάδα, μπορεί να καλυφθεί με μετάπτωση 

από διάφορες ανώτερες στιβάδες του ατόμου. Ωστόσο, μερικές από τις μεταπτώσεις δεν είναι 

επιτρεπτές ενώ στις επιτρεπτές μεταπτώσεις έχουμε μια συγκεκριμένη πιθανότητα με την οποία η 

καθεμιά μπορεί να συμβεί. Η πιθανότητα αυτή καθορίζει και τη σχετική ένταση των γραμμών του 

χαρακτηριστικού φάσματος κάθε στόχου: μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί μια μετάπτωση 

συνεπάγεται μεγαλύτερο αριθμό παραγομένων φωτονίων από τη συγκεκριμένη μετάπτωση και 

επομένως μεγαλύτερη ένταση της αντίστοιχης γραμμής στο τελικό φάσμα. Επιπλέον, η συχνότητα κάθε 

γραμμής καθορίζεται από τη διαφορά ενέργειας ανάμεσα στις δύο στάθμες που εμπλέκονται, και 

μερικά παραδείγματα φαίνονται παρακάτω (Πίνακας 12-2). Να σημειωθεί ότι μερικές χαρακτηριστικές 

γραμμές δε φαίνονται στο τελικό φάσμα ακτίνων X γιατί η έντασή τους είναι σχετικά μικρή ώστε να 

επικαλύπτονται από το συνεχές φάσμα και να μην είναι πρακτικά ορατές. Επίσης, συχνά γραμμές που 

αντιστοιχούν σε μικρή ενέργεια φωτονίων (π.χ. οι γραμμές L του βολφράμιου) δεν φαίνονται στο 

τελικό φάσμα γιατί απορροφώνται από τα υλικά της λυχνίας.  
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Πίνακας 12-2. Ενέργεια φωτονίων (σε keV) για μερικές από τις πιο σημαντικές χαρακτηριστικές ακτίνες Χ 

του βολφράμιου και ο σχετικός αριθμός  εκπεμπόμενων φωτονίων για κάθε ενέργεια. Οι ενεργειακές 

καταστάσεις του ατόμου συμβολίζονται ως εξής: βασική=Κ, 1η διεγερμένη = L, 2η διεγερμένη = Μ, κ.ο.κ. 

ενέργεια (σε keV) και σχετικός αριθμός φωτονίων  

για χαρακτηριστική ακτινοβολία Χ για το βολφράμιο 

μετάπτωση σύμβολο ενέργεια φωτονίου 
σχετικός αριθμός 

φωτονίων 

Κ – ΝΙΙΝΙΙΙ Κβ2 69.081 7 

Κ – ΜΙΙΙ Κβ1 67.244 21 

Κ – ΜΙΙ Κβ3 66.950 11 

Κ – LΙΙΙ Κα1 59.321 100 

Κ – LΙΙ Κα2 57.984 58 

LI – ΝΙΙΙ Lγ5 11.674 10 

LII – ΝΙV Lγ1 11.285 24 

LIII – ΝV Lβ2 9.962 18 

LI – MΙΙΙ Lβ3 9.817 37 

LII – MΙV Lβ1 9.670 127 

LI – MΙΙ Lβ4 9.523 29 

LIII – MV Lα1 8.395 100 

LIII – MIV Lα2 8.333 11 

 

Μια εμπειρική σχέση που δείχνει τη σχετική πιθανότητα να αλληλεπιδράσει ένα ηλεκτρόνιο με την ύλη 

με μηχανισμό κρούσης με άλλο ηλεκτρόνιο ή με μηχανισμό που οδηγεί στην παραγωγή ακτινοβολίας 

είναι η παρακάτω: 

 

 
𝛦𝛼𝜅𝜏𝜄𝜈𝜊𝛽𝜊𝜆ί𝛼

𝛦𝜅𝜌𝜊ύ𝜎
≅
𝛦𝛧

700
 [12-1] 

 

όπου Εακτινοβολία και Εκρούση είναι αντίστοιχα η ενέργεια που δίνεται (στη μονάδα μήκους) για δημιουργία 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και θερμική ενέργεια μέσω κρούσης, ενώ Ε είναι η ενέργεια του 

αρχικού ηλεκτρονίου σε MeV και Ζ ο ατομικός αριθμός του υλικού του στόχου. Ο παραπάνω 

εμπειρικός τύπος δείχνει ότι η ενέργεια της αρχικής δέσμης ηλεκτρονίων που μετατρέπεται σε 

ακτινοβολία είναι γενικά μικρή σε σχέση με την ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα μέσα από 

κρούσεις. Το ποσοστό ενέργειας από την αρχική δέσμη που δίνεται για ακτινοβολία, σύμφωνα με τον 

τύπο, αυξάνει ανάλογα με την αρχική ενέργεια των ηλεκτρονίων και τον ατομικό αριθμό του στόχου. 

Για παράδειγμα, για ενέργεια ηλεκτρονίων (δυναμικό λυχνίας) γύρω στα 60 keV (που είναι μια τυπική 

τιμή για διαγνωστικές ακτίνες Χ), μόνο το 0.5% της κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε ακτινοβολία. 

Αντίθετα, για ηλεκτρόνια ενέργειας 120 MeV, μετατρέπεται σε ακτινοβολία το 70% της αρχικής 

ενέργειας. Για τις λυχνίες που χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς σκοπούς, το 99% περίπου της 

αρχικής ενέργειας της δέσμης ηλεκτρονίων χάνεται σε θερμότητα στο στόχο, ενώ το 1% της ενέργειας 

μετατρέπεται σε ακτίνες Χ. Οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίων μεγάλης ενέργειας με την ύλη 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω.  

Όταν ο στόχος έχει αρκετό πάχος για να σταματήσει τελείως τη δέσμη ηλεκτρονίων, έχουμε παραγωγή 

ακτίνων Χ προς όλες τις διευθύνσεις. Γενικά οι παραγόμενες ακτίνες έχουν ένα μέγιστο έντασης στη 

διεύθυνση που είναι περίπου κάθετη στην διεύθυνση της δέσμης ηλεκτρονίων. Επειδή οι ακτίνες που 

παράγονται προς τη διεύθυνση του στόχου απορροφούνται από το υλικό του στόχου και δεν 
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ανιχνεύονται καθόλου, συνήθως ο στόχος κατασκευάζεται έτσι ώστε να έχει απόκλιση μικρής γωνίας 

από την κάθετη προς την δέσμη των ηλεκτρονίων, έτσι ώστε το μέγιστο της έντασης να μην 

απορροφάται από τον στόχο, αλλά να αποτελεί την ωφέλιμη δέσμη ακτίνων Χ.  

 

12.1.2. Αλληλεπίδραση ακτίνων Χ με τους ιστούς 

Οι ακτίνες Χ διέρχονται από τον προς εξέταση οργανισμό και αλληλεπιδρούν (σχετικά ασθενώς) με 

τους ιστούς. Οι κύριοι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης φωτονίων της περιοχής ακτίνων Χ με την ύλη, είναι 

το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και το φαινόμενο Compton (βλ. Κεφάλαιο 8). Να σημειωθεί ότι 

υπάρχουν και άλλοι δευτερεύοντες μηχανισμοί αλληλεπίδρασης, όπως πυρηνικό φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο, πυρηνική σκέδαση συντονισμού, και σκεδάσεις Rayleigh, Τhomson και Delbruck, που 

όμως δε συνεισφέρουν σημαντικά για την περιοχή ενεργειών ακτίνων Χ που χρησιμοποιούνται 

συνήθως στην απεικόνιση.  

 

Πίνακας 12-3. Εξάρτηση (προσεγγιστικά) της πιθανότητας διαφόρων φαινομένων 

αλληλεπίδρασης φωτονίων  και ύλης, από τον ατομικό αριθμό της ύλης και την ενέργεια των 

φωτονίων. 

φαινόμενο  

αλληλεπίδρασης 

εξάρτηση από τον ατομικό  

αριθμό 

εξάρτηση από την ενέργεια 

φωτονίου 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Ζ4 – Ζ5 Ε-3 – Ε-1 

φαινόμενο Compton Ζ Ε-1 

 

Ο καθένας από τους βασικούς μηχανισμούς αλληλεπίδρασης επικρατεί έναντι των άλλων σε ορισμένη 

περιοχή ενέργειας των φωτονίων. Έτσι, στις χαμηλές ενέργειες, στο διάστημα 0.01 – 0.5 MeV, 

επικρατεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.  Το φαινόμενο Compton επικρατεί στις ενδιάμεσες ενέργειες, 

στο διάστημα 0.1 – 1.0 MeV. Οι επιμέρους πιθανότητες να συμβεί κάποιο από τα δύο βασικότερα 

φαινόμενα εξαρτώνται από τον ατομικό αριθμό Z του υλικού και από την ενέργεια του φωτονίου 

σύμφωνα με τον παραπάνω προσεγγιστικό πίνακα (Πίνακας 12-3).  

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο εξαρτάται έντονα από τον ατομικό αριθμό Ζ των ιστών και η πιθανότητα 

να συμβεί είναι ανάλογη με Ζ4 ή και Ζ5. Αυτό σημαίνει ότι σε χαμηλές ενέργειες που συμβαίνει κυρίως 

το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ιστοί με ελάχιστες διαφορές στο Ζ (όπως π.χ. μύες και άλλα μαλακά 

μόρια) θα έχουν σχετικά μεγάλη διαφορά στην απορρόφηση ακτίνων Χ με αποτέλεσμα να έχουμε καλή 

αντίθεση στην τελική ακτινογραφία. Τα φωτόνια Compton είναι ουσιαστικά φωτόνια από σκεδασμό 

και με αρκετά μεγάλη ενέργεια ώστε να μην απορροφώνται πλήρως από τους γύρω ιστούς και να 

φτάνουν μέχρι τον ανιχνευτή υποβαθμίζοντας έτσι την σαφήνεια στην τελική ακτινογραφία. Επίσης, 

βρίσκονται σε μικρή γωνία με την αρχική δέσμη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πλήρης 

απομάκρυνσή τους ούτε με την χρήση αντιδιαχυτικών διαφραγμάτων. 

Η συνολική πιθανότητα να απομακρυνθεί ένα φωτόνιο από την αρχική δέσμη δίνεται ως το άθροισμα 

των επιμέρους πιθανοτήτων των δύο βασικών φαινομένων αλληλεπίδρασης, και εκφράζεται από τον 

συντελεστή απορρόφησης (μ) των ακτίνων Χ: 

 

 휀 =
휇

휌
= 𝜏𝜑𝜑 + 𝜏𝜑𝑐 [12-2] 

 

όπου μ είναι ο συντελεστής απορρόφησης, ρ είναι η πυκνότητα του υλικού, μ/ρ είναι ο μαζικός 

συντελεστής απορρόφησης και τφφ και τφc είναι η ενεργός διατομή (πιθανότητα) του φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου και του φαινομένου Compton, αντίστοιχα. Οι επιμέρους πιθανότητες εξαρτώνται από τον 

ατομικό αριθμό Z του υλικού και από την ενέργεια του φωτονίου όπως δείχνει ο εμπειρικός Πίνακας 

12-4.  
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Πίνακας 12-4. Μαζικός συντελεστής απορρόφησης για διάφορα υλικά και διάφορες 

ενέργειες φωτονίων. 

μαζικός συντελεστής απορρόφησης (cm2/g) για  

διάφορα υλικά και διάφορες ενέργειες φωτονίων 

υλικό 
Z  

(μέση τιμή) 

φωτόνια 

60 keV 

φωτόνια 

80 keV 

φωτόνια 

100 keV 

αέρας 7.78 0.186 0.166 0.154 

νερό 7.51 0.205 0.183 0.171 

λίπος 6.46 0.196 0.179 0.168 

μύες 7.64 0.204 0.182 0.169 

οστά 12.31 0.273 .0208 0.180 

αλουμίνιο 13 0.256 0.202 0.171 

χαλκός 29 1.562 0.752 0.455 

 

Γενικά, ο συνολικός συντελεστής απορρόφησης εξαρτάται από το υλικό και την ενέργεια των 

φωτονίων. Σήμερα υπάρχουν πίνακες με την ακριβή μέτρηση του συντελεστή απορρόφησης για ένα 

μεγάλο εύρος υλικών και για μεγάλο φάσμα ενεργειών των φωτονίων Χ. Σε γενικές γραμμές μπορούμε 

να πούμε ότι ο συντελεστής απορρόφησης αυξάνει όσο αυξάνει ο ατομικός αριθμός του υλικού και 

ελαττώνεται όσο αυξάνει η ενέργεια των φωτονίων. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στη διαγνωστική 

ακτινογραφία οι παρακάτω αριθμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο ενδεικτικά, γιατί στις 

περισσότερες περιπτώσεις η δέσμη των ακτίνων Χ δεν είναι μονο-ενεργειακή (όπως τα φωτόνια που 

χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των παρακάτω μεγεθών), αλλά αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα 

ενεργειών (συνεχές φάσμα των ακτίνων Χ). 

 

12.1.3. Σήμα και δημιουργία της ακτινογραφίας 

Η ένταση της αρχικής δέσμης φωτονίων ελαττώνεται, λόγω απορρόφησης, σύμφωνα με την σχέση (βλ. 

Εξίσωση [8-39]): 

  

 𝛪(𝑥) = 𝐼0𝑒
−𝜇𝑥   [12-3] 

          

όπου Ι(x) είναι η ένταση σε βάθος υλικού x και Ι0 είναι η αρχική ένταση της δέσμης. Τα φωτόνια που 

δεν απορροφώνται κατά την διέλευσή τους μέσα από στον οργανισμό αποτελούν το σήμα που 

δημιουργεί την ακτινογραφία, και συχνά ονομάζονται και πρωτογενής ακτινοβολία. Η απεικόνιση της 

απορρόφησης των φωτονίων από τους διαφορετικούς ιστούς, όπως την περιγράψαμε παραπάνω, 

αποτελεί την πρωτεύουσα εικόνα στην ακτινογραφία. 

Οι διάφοροι ιστοί απεικονίζονται διαφορετικά στην τελική ακτινογραφία επειδή έχουν διαφορετικό 

συντελεστή απορρόφησης για τις ακτίνες Χ. Οι μαλακοί ιστοί απορροφούν σχετικά λίγο τις ακτίνες Χ, 

ενώ τα οστά τις απορροφούν έντονα και δεν αφήνουν παρά ένα μικρό ποσοστό από την αρχική δέσμη 

να περάσει και να δώσει πρωτογενές σήμα. Αντίθετα, κοιλότητες με αέρα δεν απορροφούν σχεδόν 

καθόλου τις ακτίνες Χ και αντιστοιχούν σε μεγάλη ένταση πρωτογενούς ακτινοβολίας στο εξερχόμενο 

σήμα. Την αντίθεση ανάμεσα στους διάφορους ιστούς μπορούμε να την αυξήσουμε με τη χρήση των 

σκιαγραφικών ουσιών. Για παράδειγμα το βάριο και το ιώδιο απορροφούν έντονα τις ακτίνες Χ, και 

αντίστοιχα τις απορροφούν και οι ιστοί που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα από αυτά τα στοιχεία Τα 

στοιχεία αυτά μπορούν να δημιουργήσουν χημικές ενώσεις που δεν βλάπτουν τον οργανισμό, και 

χρησιμοποιούνται ευρέως για την παραγωγή σκιαγραφικών ουσιών που εισάγονται με έγχυση, εισπνοή 

ή κατάποση, απορροφώνται επιλεκτικά από συγκεκριμένους ιστούς ή συστήματα και έτσι αυξάνουν 
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επιλεκτικά την αντίθεση.  

Ωστόσο στον ανιχνευτή των  ακτίνων Χ μετά από έξοδο της δέσμης, η ένταση των ακτίνων Χ είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπει η παραπάνω μαθηματική σχέση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

στην τελική δέσμη που ανιχνεύεται συνεισφέρουν και φωτόνια που προέρχονται από σκέδαση 

(διάχυση) της πρωτογενούς ακτινοβολίας μέσα στον προς εξέταση οργανισμό. Αυτά τα φωτόνια 

ονομάζονται και δευτερογενής ακτινοβολία και είναι μια σημαντική πηγή θορύβου για την τελική 

ακτινογραφία (δευτερεύουσα εικόνα). Για τις συνθήκες της διαγνωστικής ακτινογραφίας, στο τελικό 

σήμα η δευτερεύουσα ακτινοβολία από σκέδαση είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την πρωτογενή 

ακτινοβολία που δεν απορροφήθηκε από το ανθρώπινο σώμα. Κατ’ επέκταση, η ποιότητα της 

ακτινογραφίας είναι χαμηλή αν δεν εξαλειφθεί από το σήμα η δευτερογενής ακτινοβολία. Για την 

εξάλειψη της δευτερογενούς ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται αντιδιαχυτικά πλέγματα (ή 

διαφράγματα). Αυτά είναι πλεγματικές διατάξεις από κατάλληλο υλικό που τοποθετούνται στην έξοδο 

των ακτίνων Χ από το σώμα, δηλαδή ανάμεσα στον ασθενή και τον ανιχνευτή των ακτίνων Χ (π.χ. το 

ακτινογραφικό φιλμ) και ο σκοπός τους είναι να απορροφήσουν τα φωτόνια που προέρχονται από 

διάφορες διευθύνσεις και να επιτρέψουν την διέλευση μόνο στα φωτόνια που έρχονται από την 

διεύθυνση της λυχνίας εκπομπής ακτίνων Χ (δηλαδή να επιτρέψουν την διέλευση μόνο στα φωτόνια 

με διεύθυνση την διεύθυνση της πρωτογενούς ακτινοβολίας).  

Η χωρική ανάλυση στην προβολική ακτινογραφία είναι της τάξης των 30-100 μm, ωστόσο πρέπει να 

τονιστεί ότι πρόκειται για προβολική απεικόνιση, όπου όλες οι δομές που παρεμβάλλονται στη δέσμη 

προβάλλονται στην ίδια τελική εικόνα κι έτσι δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για το βάθος κάθε δομής 

κατά την διεύθυνση διάδοσης των ακτίνων Χ.  

 

12.2. Υπολογιστική (αξονική) τομογραφία Χ 

Ωστόσο, η πρώτη πρακτική κλινική εφαρμογή υπολογιστικής τομογραφίας με ακτίνες Χ έγινε από τον 

Hounsfield το 1972. Η μαθηματική αρχή για την παραγωγή τομογραφικής εικόνας από την απλή 

προβολή αποδίδεται συνήθως στον Radon (1917), ο οποίος περιέγραψε ένα μαθηματικό τρόπο για να 

βρεθεί η χωρική κατανομή μιας ποσότητας σε ένα επίπεδο όταν είναι γνωστός ένας μεγάλος αριθμός 

από αθροίσματα της ποσότητας αυτής κατά μήκος αξόνων που βρίσκονται πάνω στο επίπεδο και έχουν 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Η ανάλογη εργασία για την περίπτωση τριών διαστάσεων είχε διεξαχθεί 

ακόμα παλαιότερα από τον Lorentz το 1905. Η μαθηματική αυτή μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στην βιοϊατρική απεικόνιση από τον Cormack το 1963 (ο οποίος την ανακάλυψε ανεξάρτητα από 

τον Radon) για τον λεπτομερή υπολογισμό της απορροφούμενης δόσης από τους ιστούς κατά την 

ακτινοθεραπεία χρησιμοποιώντας μετρήσεις απορρόφησης εκπομπής. Η διαγνωστική αξία της μεθόδου 

επισφραγίστηκε το 1979 με το Nobel ιατρικής που δόθηκε από κοινού στους  Hounsfield και Cormack. 

Σήμερα υπολογίζεται ότι παγκοσμίως χρησιμοποιούνται στην κλινική διάγνωση περισσότεροι από 

30.000 υπολογιστικοί τομογράφοι ακτίνων Χ. 

 

12.2.1. Ανακατασκευή τομογραφίας από πολλαπλές προβολές  

Η μαθηματική και φυσική αρχή της μεθόδου φαίνεται στο Σχήμα 12-7. Για κάθε ακτινοβόληση, μια 

λεπτή δέσμη ακτίνων Χ διαδίδεται κατά μήκος μιας σειράς από voxel. Στον ανιχνευτή καταγράφεται 

το άθροισμα των απορροφήσεων κατά μήκος της σειράς. Το άθροισμα αυτό ονομάζεται ακτινικό 

άθροισμα ή ολοκλήρωμα γραμμής. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες τις οριζόντιες σειρές από 

voxel. Έπειτα η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες τις σειρές από voxel και στην κατακόρυφη 

κατεύθυνση και σε πολλές πλάγιες κατευθύνσεις (Σχήμα 12-8). 
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Χ

Χ Χ

…

1. καταγραφή πολλαπλών προβολών

2. ανακατασκευή εικόνας από προβολές

 

Σχήμα 12-7.  Αρχή λειτουργίας μεθόδου υπολογιστικής τομογραφίας. Πηγή για την υπολογιστική 

τομογραφία εγκεφάλου που φαίνεται στο σχήμα: Department of Radiology, Uppsala University 

Hospital, 

https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan#/media/File:Computed_tomography_of_human_brain_-

_large.png, Public Domain, 2008. 

 

 

 

Σχήμα 12-8.  Καταγραφή πολλαπλών προβολών σε διαφορετικές διευθύνσεις για την 

ανακατασκευή τομής.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan#/media/File:Computed_tomography_of_human_brain_-_large.png
https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan#/media/File:Computed_tomography_of_human_brain_-_large.png
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Η ανακατασκευή της εσωτερικής δομής προκύπτει από τον υπολογισμό της απορρόφησης για κάθε 

voxel με δεδομένα τα αθροίσματα των πολλαπλών προβολών. Το συγκεκριμένο μαθηματικό πρόβλημα 

έχει λυθεί για πρώτη φορά από τον Radon το 1917, και από τότε έχουν προταθεί διάφορες μαθηματικές 

μέθοδοι για την λύση του, οι οποίες ονομάζονται τεχνικές ή αλγόριθμοι ανακατασκευής. Η 

ανακατασκευή της εσωτερικής δομής με βάση αυτές τις μεθόδους γίνεται σε ικανοποιητικό χρόνο μόνο 

με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Η φιλοσοφία των μεθόδων ανακατασκευής φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα. Στο Σχήμα 12-9 

βλέπουμε μια υποθετική τομή με 4 μόνο στοιχειώδεις κυψέλες (pixels), και τα αντίστοιχα 6 ακτινικά 

αθροίσματα οριζοντίως, καθέτως και διαγωνίως. Με δεδομένα τα πολλαπλά ακτινικά αθροίσματα 

προχωρούμε να ανακατασκευάσουμε την αρχική εικόνα.  
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Σχήμα 12-9. Παράδειγμα καταγραφής προβολών και ανακατασκευής με την μέθοδο της οπισθοπροβολής. 
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Η φιλοσοφία της μεθόδου περιγράφεται στα παρακάτω βήματα.  

1. Στο πρώτο βήμα παίρνουμε τα ακτινικά αθροίσματα μιας διεύθυνσης, π.χ. οριζόντια. Για κάθε 

σειρά, μοιράζουμε εξίσου το ακτινικό άθροισμα σε όλες τις κυψέλες. Κατόπι, υπολογίζουμε τα 

αθροίσματα των κυψελών ως προς μια άλλη διεύθυνση, π.χ. καθέτως. Βλέπουμε ότι αυτά δεν είναι 

ίδια με τις τιμές των αντίστοιχων κάθετων ακτινικών αθροισμάτων. Υπολογίζουμε λοιπόν την 

διαφορά των αθροισμάτων των κυψελών του 1ου βήματος από τα πραγματικά αντίστοιχα ακτινικά 

αθροίσματα.   

2. Στο δεύτερο βήμα, παίρνουμε τις διαφορές που υπολογίσαμε στο προηγούμενο βήμα και τις 

μοιράζουμε εξίσου στις κυψέλες στην κάθετη διεύθυνση. Υπολογίζουμε τις νέες τιμές για τις 

κυψέλες και κατόπι υπολογίζουμε τα αθροίσματα στην τρίτη διεύθυνση, δηλαδή διαγωνίως. 

Βλέπουμε και πάλι ότι αυτά διαφέρουν από τα πραγματικά ακτινικά αθροίσματα στην διαγώνια 

κατεύθυνση, οπότε υπολογίζουμε την διαφορά τους. 

3. Μοιράζουμε και πάλι την διαφορά στην διαγώνια κατεύθυνση εξίσου σε όλες τις κυψέλες. 

Υπολογίζουμε τις νέες τιμές για τις κυψέλες, και βλέπουμε ότι αυτές αντιστοιχούν στις πραγματικές 

τιμές της αρχικής εικόνας. Η ανακατασκευή έχει ολοκληρωθεί. 

Στην πραγματικότητα, ο πίνακας που παίρνουμε σε μια τυπική ιατρική εξέταση είναι πολύ μεγαλύτερος 

από 4 κυψέλες, συνήθως της τάξης 512x512 κυψέλες με αποτέλεσμα να απαιτείται και πολύ 

μεγαλύτερος αριθμός από βήματα για να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή.  Γενικά αν θέλουμε να 

ανακατασκευάσουμε εικόνα με ΝxN=N2 pixels, τότε πρέπει να έχουμε τουλάχιστο Ν2 ακτινικά 

αθροίσματα, δηλαδή:  

το γινόμενο των διαφορετικών διευθύνσεων επί τον αριθμό των επμέρους ακτινικών αθροισμάτων για 

κάθε διεύθυνση πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το N2. Συνήθως χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός 

σημειακών προβολών (από το ελάχιστο απαιτούμενο) για να αντισταθμιστούν σφάλματα στις 

μετρήσεις. Έτσι στα σύγχρονα συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας για κάθε τομή λαμβάνονται 

γύρω στα 600-1200 ακτινικά αθροίσματα σε κάθε διεύθυνση, σε περίπου 800-1500 διαφορετικές 

διευθύνσεις που καλύπτουν εύρος 360ο. Η γρήγορη και σωστή ανακατασκευή εικόνας απαιτεί την 

χρήση υπολογιστή υψηλής ταχύτητας σε συνδυασμό με τον κατάλληλο αλγόριθμο. Στα πρώτα 

πειραματικά συστήματα η ανακατασκευή μιας τομής διαρκούσε μερικές ώρες, στον πρώτο 

επαγγελματικό κλινικό τομογράφο περίπου 15-20 λεπτά, σήμερα τυπικός χρόνος ανακατασκευής είναι 

της τάξης των 30 δευτερολέπτων, ενώ υπάρχουν και ειδικοί τομογράφοι που δίνουν χρόνους 

καταγραφής και ανακατασκευής μικρότερους από δευτερόλεπτο. Τυπικές τιμές για την ανάλυση της 

ανακατασκευασμένης εικόνας είναι 512x512 ή 1024x1024.  

 

12.2.2. Συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας 

Ένα τυπικό σύστημα υπολογιστικής τομογραφίας αποτελείται από μια πηγή λεπτής δέσμης ακτίνων Χ 

που σαρώνει μια λεπτή φέτα σώματος. Η ακτινοβολία που εξέρχεται από το σώμα προσπίπτει σε 

ειδικούς ανιχνευτές που δημιουργούν ηλεκτρικό σήμα ανάλογο με την ένταση της προσπίπτουσας 

δέσμης και το διοχετεύουν στο υπολογιστικό σύστημα για την ανακατασκευή. Ο ανιχνευτής και η πηγή 

ακτίνων Χ μπορούν να περιστραφούν ώστε να καταγραφούν προβολές σε διάφορες κατευθύνσεις. 

Επίσης, για δεδομένη κατεύθυνση, μπορούν να μετακινηθούν γραμμικά, έτσι ώστε να καταγραφούν οι 

απαιτούμενες προβολές στην κάθε κατεύθυνση. Ανάλογα με τις δυνατότητες για περιστροφική και 

γραμμική κίνηση της πηγής και του ανιχνευτή διακρίνουμε διάφορες γενεές συστημάτων 

υπολογιστικής τομογραφίας.   

Στα πρώτα συστήματα μια γραμμική και λεπτή δέσμη ακτίνων Χ χρησιμοποιήθηκε για καταγραφή 

προβολών. Οι πολλαπλές προβολές γίνονται με μεταφορική σάρωση (συνήθως σε 160 βήματα-

ακτινοβολήσεις), περιστροφή του συστήματος κατά γωνία 1ο και επανάληψη της μεταφορικής κίνησης 

για καταγραφή δεύτερης προβολής. Λόγω της μηχανικής κίνησης όλου του συστήματος, τυπικός 

χρόνος για μια τομή είναι ~5min. Στη 2η γενιά, η δέσμη ακτίνων Χ είναι τύπου κυκλικού τομέα μικρής 

γωνίας  (~10ο) απέναντι από μια γραμμική διάταξη 30 περίπου ανιχνευτών. Μια ακτινοβόληση δίνει 

ένα μέρος μιας προβολής για μια μόνο τομή, το σύστημα περιστρέφεται κατά γωνία ~ 10ο και 

επαναλαμβάνεται η μεταφορικής κίνηση για καταγραφή δεύτερης προβολής. Για μια τομή ο χρόνος 
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σάρωσης είναι μικρότερος ~1min. Στην επόμενη γενιά, η γωνία της δέσμης ακτίνων Χ αυξάνει (~40ο)  

απέναντι από μια ημικυκλική διάταξη μεγάλου αριθμού ανιχνευτών, π.χ. 300, 500, ή 700 ανιχνευτές, 

εξέλιξη που οδηγεί σε χρόνους σάρωσης ~2-10 s για μια τομή. Τέλος, οι τομογράφοι 4ης γενιάς έχουν 

τους ανιχνευτές (περίπου 1000-2000) στη χαρακτηριστική σταθερή κυκλική διάταξη, ενώ η λυχνία 

ακτίνων Χ κάνει την περιστροφή. 

Νεότερες εξελίξεις περιλαμβάνουν την ελικοειδή τομογραφία που αναπτύχθηκε αρχικά το 1989 και 

σήμερα είναι η μέθοδος επιλογής. Είναι στην ουσία ένας τομογράφος 3ης ή 4ης γενιάς όπου το 

εξεταστικό τραπέζι κινείται κατά τον άξονα στη διάρκεια της λήψης προβολών. Η κίνηση αυτή του 

τραπεζιού κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης ισοδυναμεί με μια ελικοειδή λήψη προβολών, από την 

οποία μπορούν να ανακατασκευαστούν οι τελικές τομογραφικές εικόνες. Με την ελικοειδή τομογραφία 

είναι δυνατή η απεικόνιση μεγάλου όγκου σε μικρό χρονικό διάστημα, π.χ. <1s. 

Τυπική διακριτική ικανότητα στους σημερινούς κλινικούς υπολογιστικούς τομογράφους είναι γύρω 

στα 0,5 mm, ενώ έχουν κατασκευαστεί μηχανήματα για απεικόνιση πειραματόζωων που πετυχαίνουν 

ανάλυση της τάξης των 50 μm. 

 

1

3 4

 

Σχήμα 12-10. Οι τέσσερις πρώτες γενεές συστημάτων υπολογιστικής τομογραφίας. Σήμερα 

επικρατούν πιο προχωρημένα συστήματα όπου κινείται και η τράπεζα, επιτρέποντας έτσι μια 

ελικοειδή σάρωση.  

 

 

12.3. Χρήση ραδιοϊσοτόπων για βιοϊατρική απεικόνιση 

Μια βασική εφαρμογή της ραδιενέργειας στις βιοϊατρικές επιστήμες αποτελεί η χρήση ραδιενεργών 

πυρήνων (ραδιοϊσοτόπων) για την διαγνωστική απεικόνιση. Η μέθοδος βασίζεται στην τεχνική 

ραδιοϊχνηθέτησης, όπως τη συνέλαβε ο Hevesy το 1935, για την οποία και κέρδισε το Nobel χημείας 

το 1943. Στην απεικόνιση με χρήση ραδιοϊσοτόπων διακρίνουμε τις βασικές κατηγορίες μεθόδων:  

 προβολική απεικόνιση εκπεμπόμενων ακτίνων γ (σπινθηρογράφημα) 

 τομογραφία εκπομπής φωτονίου (SPECT – single photon emission tomography) 
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 τομογραφία με βάση την ταυτόχρονη ανίχνευση φωτονίων από εξαΰλωση ποζιτρονίου 

(PET – Positron Emission Tomography) 

Και στις τρεις μεθόδους η βασική αρχή της δημιουργίας της εικόνας είναι ίδια: 

1. ραδιενεργός πυρήνας συνδέεται σε φαρμακευτική ουσία, το ραδιοφάρμακο  

2. εισάγεται το ραδιοφάρμακο στο προς εξέταση σώμα 

3. το ραδιοφάρμακο έχει επιθυμητή επιλεκτική απορρόφηση από συγκεκριμένους ιστούς (ή 

κύτταρα) 

4. μετά από ραδιενεργό διάσπαση, τελικά εκπέμπονται από το σώμα ακτίνες γ 

5. ανιχνεύονται οι ακτίνες γ, κι έτσι εντοπίζεται η κατανομή του ραδιοφαρμάκου στο σώμα 

 

12.3.1. Ραδιοφάρμακα 

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο όρος φάρμακο χρησιμοποιείται στην ευρύτερη έννοια: η ουσία δεν 

αποσκοπεί στη θεραπεία ή τη βελτίωση της υγείας, αλλά είναι το μέσο για τη μεταφορά του 

ραδιενεργού πυρήνα σε συγκεκριμένους ιστούς, από όπου το ραδιενεργό θα εκπέμψει ακτινοβολία με 

αποτέλεσμα την απεικόνιση της εσωτερικής δομής και λειτουργίας. Το ραδιοφάρμακο είναι μια χημική 

ουσία ανόργανη ή οργανική που δεν είναι τοξική για τον οργανισμό και από το σχεδιασμό της 

απορροφάται επιλεκτικά από συγκεκριμένα κύτταρα ή ιστούς. Παραδείγματα αποτελούν μόρια 

γλυκόζης που εμπλέκονται σε μεταβολισμό κυττάρων, ή το μόριο του νερού (π.χ. για υδροδυναμικές 

μελέτες ροής αίματος). Στο ραδιοφάρμακο συνδέεται χημικά ένα ή περισσότερα άτομα  του 

ραδιενεργού πυρήνα. Έτσι, το ραδιοφάρμακο μεταφέρει τον ραδιενεργό πυρήνα επιλεκτικά στον ιστό 

στόχο. Όταν ο ραδιενεργός πυρήνας αποδιεγερθεί, η ακτινοβολία που εκπέμπει ανιχνεύεται δίνοντας 

πληροφορία για τη θέση του ραδιενεργού πυρήνα κι επομένως για τη θέση του ιστού-στόχου.  

Η επιλογή των ραδιενεργών πυρήνων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μεθόδους αυτές, και βασίζεται 

κυρίως στην ευκολία να συνδεθούν χημικά σε ραδιοφάρμακα και στο χρόνο ημίσειας ζωής. Ο χρόνος 

ημίσειας ζωής (ή χρόνος υποδιπλασιασμού) θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος για να επιτρέψει τη 

μεταφορά του ραδιενεργού πυρήνα, την παρασκευή του ραδιοφαρμάκου και τη διεξαγωγή της 

απεικονιστικής τεχνικής. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι αρκετά μικρός ώστε να δώσει αρκετές διασπάσεις 

ανά μοναδιαία ποσότητα της ουσίας μέσα στο χρόνο της εξέτασης, και να διασπαστεί σε ένα μεγάλο 

βαθμό μέχρι το τέλος της εξέτασης (ή σε σύντομο χρόνο μετά από την εξέταση) έτσι ώστε ο ασθενής 

να μην είναι πηγή ιοντίζουσας ακτινοβολίας για το περιβάλλον του.  

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι καθώς το ραδιοϊσότοπο διασπάται σύμφωνα με την εγγενή σταθερά 

διάσπασής του ο πληθυσμός των διαθέσιμων πυρήνων για να δώσουν σήμα για την απεικονιστική 

τεχνική μειώνεται. Σύμφωνα με την Εξίσωση [4-19], για κάθε χρονική στιγμή t, ο διαθέσιμος 

πληθυσμός Ν(t) δίνεται ως συνάρτηση του αρχικού πληθυσμού Ν0 των πυρήνων και της σταθεράς 

διάσπασης λ (που καθορίζει το ρυθμό διάσπασης): 

 

 𝛮(𝑡) = 𝑁0𝑒
−𝜆𝑡 [12-4] 

 

Ωστόσο, εκτός από τη ραδιενεργή διάσπαση, ο πληθυσμός των διαθέσιμων ραδιενεργών πυρήνων 

μειώνεται επιπλέον εξαιτίας της φυσικής βιολογικής αποβολής του ραδιοφαρμάκου από τον οργανισμό. 

Αυτή η διαδικασία έχει διαφορετικό ρυθμό μείωσης που εξαρτάται από το είδος της χημικής ουσίας 

και τον μηχανισμό αποβολής της από τον οργανισμό. Επειδή και οι δύο διαδικασίες, ραδιενεργός 

διάσπαση και φυσική βιολογική αποβολή, συμβαίνουν ταυτόχρονα, η συνολική μείωση του διαθέσιμου 

πληθυσμού (και άρα και του σήματος) είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιγράφεται από μια 

συνολική σταθερά (λeff) που είναι το άθροισμα των δύο επιμέρους σταθερών διάσπασης (λrad) και 

βιολογικής αποβολής (λbiol). Επομένως, με βάση τις εξισώσεις [4-20] και [4-21], ο διαθέσιμος 

πληθυσμός των ραδιοϊσοτόπων στον οργανισμό χαρακτηρίζεται από ένα φαινομενικό χρόνο 
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υποδιπλασιασμού Τeff που δίνεται ως συνάρτηση του χρόνου υποδιπλασιασμού του ραδιενεργού Τrad 

και το χρόνο υποδιπλασιασμού εξαιτίας της βιολογικής αποβολής του ραδιοφαρμάκου Τbiol:  

 

 휆𝑒𝑓𝑓 = 휆𝑟𝑎𝑑 + 휆𝑏𝑖𝑜𝑙  𝑇𝑒𝑓𝑓 =
𝑇𝑟𝑎𝑑 × 𝑇𝑏𝑖𝑜𝑙
𝑇𝑟𝑎𝑑 + 𝑇𝑏𝑖𝑜𝑙

 [12-5] 

 

 

12.3.2. Γάμμα κάμερα 

Στις απεικονιστικές τεχνικές με ραδιοϊσότοπα ανιχνεύονται πάντα ακτίνες γ, γιατί λόγω της 

διεισδυτικότητάς τους είναι ικανές να διαπεράσουν τους ιστούς και να φτάσουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό στον ανιχνευτή έξω από τον προς εξέταση οργανισμό. Οποιαδήποτε άλλο προϊόν πυρηνικής 

διάσπασης (α ή β σωμάτια) έχουμε δει ότι απορροφάται γρήγορα σε μικρή διαδρομή μέσα στην ύλη, 

άρα δεν είναι κατάλληλο για δημιουργία σήματος σε έναν απομακρυσμένο ανιχνευτή. Επομένως, σε 

αυτές τις απεικονιστικές τεχνικές χρησιμοποιούνται ραδιοϊσότοπα που υπόκεινται είτε σε διάσπαση γ. 

Ωστόσο, χρησιμοποιούνται και ραδιοϊσότοπα που υπόκεινται σε διάσπαση β+, γιατί το ποζιτρόνιο που 

εκπέμπεται εξαϋλώνεται γρήγορα με ένα ηλεκτρόνιο της ύλης εκπέμποντας δύο φωτόνια γ.  

αντιδιαχυτικό

διάφραγμα
κρύσταλλος 

σπινθηριστή ΝαΙ(Τl)

φωτοπολλαπλασιαστής

ηλεκτρικό σήμα

προς υπολογιστικό σύστημα για 

επεξεργασία σήματος και 

ανακατασκευή εικόνας

ορατό φως

φωτοκάθοδος

ηλεκτρόνια

100 V

300 V
400 V

ακτίνες γ

200 V

1000 V

γ-κάμερα

 

Σχήμα 12-11. Σχηματική αναπαράσταση της γ-κάμερας με τα τρία βασικά επίπεδα του 

αντιδιαχυτικού διαφράγματος, του κρυστάλλου σπινθηριστή και των φωτοπολλαπλασιαστών. 

 

Επομένως, σε αυτές τις μεθόδους ανιχνεύονται πάντα ακτίνες γ, συνήθως με ένα σύστημα σπινθηριστή-

φωτοπολλαπλασιαστή, το οποίο είναι και γνωστό ως γ-κάμερα (Σχήμα 12-11). Οι σπινθηριστές 

μετατρέπουν καταρχήν τα φωτόνια υψηλής ενέργειας σε φωτόνια της περιοχής του ορατού. Πρόκειται 

για συνήθως ανόργανα κρυσταλλικά μόρια που ιονίζονται από τα φωτόνια γ, παράγοντας ενεργειακά 

ελεύθερα ηλεκτρόνια και άτομα με εσωτερικές ‘οπές’ ηλεκτρονίων, που αποδιεγείρονται δίνοντας 

δευτερογενή φωτόνια στην περιοχή του ορατού. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια χάνουν την ενέργειά τους με 
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κρούσεις μέσα στον κρύσταλλο, δημιουργώντας επιπλέον ιονισμούς και διεγέρσεις κι άρα επιπλέον 

δευτερογενή φωτόνια στην περιοχή του ορατού. Επομένως στον σπινθηριστή, τα αρχικά ενεργειακά 

φωτόνια ακτίνων γ μετατρέπονται σε περισσότερα φωτόνια μικρότερης ενέργειας (ορατού).  

Στη συνέχεια, τα φωτόνια που παράγονται από τον σπινθηριστή διεγείρουν τη φωτοευαίσθητη 

επιφάνεια του φωτοπολλαπλασιαστή, εξάγοντας ηλεκτρόνια (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, βλ. Κεφ. 2). 

Τα αρχικά ηλεκτρόνια επιταχύνονται με διαδοχικά ηλεκτρόδια σε διαφορά δυναμικού και 

προσκρούοντας στα ηλεκτρόδια εξάγουν περισσότερα ηλεκτρόνια. Έτσι ο αριθμός των ηλεκτρονίων 

αυξάνει σε κάθε ηλεκτρόδιο με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος ικανής έντασης 

ώστε να είναι ανιχνεύσιμο από ηλεκτρικά όργανα. Τέλος να αναφέρουμε ότι στην αρχική πορεία των 

ακτίνων γ (ανάμεσα στον οργανισμό και τον σπινθηριστή) παρεμβάλλεται αντιδιαχυτικό διάφραγμα (ή 

κατευθυντήρας). Πρόκειται για μεταλλική πλάκα με αρκετό πάχος και πολλές οπές, που έχει ως στόχο 

να σταματήσει όλα τα φωτόνια που η κατεύθυνσή τους δεν είναι κάθετη στον σπινθηριστή (ώστε κάθε 

φορά να συλλέγονται φωτόνια μόνο από τη θέση ακριβώς απέναντι από τον σπινθηριστή και όχι από 

άλλα απομακρυσμένα σημεία του οργανισμού).  Στην κλασική περίπτωση το αντιδιαχυτικό διάφραγμα 

έχει 3000-10000 οπές, και ο σπινθηριστής είναι κρύσταλλος ΝαΙ(Τl) πάχους περίπου 1 cm, και 

διαμέτρου 25-60 cm, που αντιστοιχεί σε ένα πεδίο απεικόνισης 20-50 cm. 

 

12.3.3. Σπινθηρογράφημα και απεικόνιση SPECT  

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι έχουν σχετικά με άλλες απεικονιστικές μεθόδους περιορισμένη χωρική 

διακριτική ικανότητα. Ωστόσο, η βασική τους εφαρμογή είναι για την ανίχνευση μεταβολικών 

διεργασιών (λειτουργική απεικόνιση), και για τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι απαράμιλλες.  

 

 

Σχήμα 12-12. Μέθοδος προβολικής απεικόνισης με χρήση ραδιοϊσοτόπων (αριστερά) και 

τομογραφία εκπομπής φωτονίου, γνωστή και ως SPECT = Single Photon Emission Computed 

Tomography (δεξιά). 

 

Στη μέθοδο προβολικής απεικόνισης με χρήση ραδιοϊσοτόπων (Σχήμα 12-12 αριστερά), 

χρησιμοποιείται ραδιοϊσότοπο που εκπέμπει ακτίνες γ. Η μέθοδος βασίζεται σε μια γ-κάμερα για την 

λήψη προβολικής απεικόνισης της κατανομής των ραδιοϊσοτόπων. Η τομογραφία εκπομπής φωτονίου 

(SPECT – Single Photon Emission Tomography) βασίζεται στην ίδια βασική αρχή με την προβολική 

απεικόνιση. Ωστόσο, εδώ έχουμε λήψη πολλαπλών προβολών από διαφορετικές γωνίες (Σχήμα 12-12 

δεξιά). Με βάση αυτές γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστικού συστήματος η ανακατασκευή της 

τομογραφικής εικόνας, με την ίδια μέθοδο όπως στην υπολογιστική τομογραφία (βλ. προηγούμενο 

υποκεφάλαιο). Η χωρική διακριτική ικανότητα είναι (σχετικά με άλλες απεικονιστικές μεθόδους) 



Η Φυσική της Ζωής   Κεφ. 12: Απεικόνιση  

   

 

228 

περιορισμένη (~10mm), εξαιτίας του πεπερασμένου μεγέθους των φωτοπολλαπλασιαστών, της 

σκεδαζόμενης ακτινοβολίας και της μαθηματικής ανακατασκευής.  

Ο Πίνακας 12-5 συνοψίζει ραδιοϊσότοπα που συνήθως χρησιμοποιούνται σε διαγνωστικές εξετάσεις 

με SPECT, με τον χρόνο υποδιπλασιασμού τους και την ενέργεια των ακτίνων Χ που εκπέμπουν. 

 

Πίνακας 12-5. Συνήθη ραδιοϊσότοπα για διαγνωστικές εξετάσεις SPECT. 

ραδιοϊσότοπο σύμβολο 
χρόνος 

υποδιπλασιασμού 
ενέργεια keV 

Τεχνήτιο Τc(99m, 43) 6 hour 140 

Μολυβδαίνιο Mo(99,42) 67 h 181, 740, 780 

Ιώδιο I(123,53) 13.2 h 159 

Ιώδιο I(131,53) 8.0 day 364 

Ξένο Xe(133,54) 5.3 d 81 

Γάλλιο Ga(67,31) 78,3 h 90,190,290,390 

Ίνδιο In(111,49) 67 h 173, 247 

Ίνδιο In(143m,49) 1,7 h 392 

Θάλλιο Tl(201,81) 73,1 h 69, 81 

 

 

12.3.4. Απεικόνιση PET 

Η βασική αρχή της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίου (PET – Positron Emission Tomography) είναι 

λίγο διαφορετική (Σχήμα 12-13). Το ραδιοϊσότοπο που χρησιμοποιείται είναι ραδιενεργό που υπόκειται 

σε διάσπαση β+, δηλαδή εκπέμπει ποζιτρόνια (και όχι ακτίνες γ). Το ποζιτρόνιο εκπέμπεται και 

ταξιδεύει περίπου 4-5 mm μέσα στην έμβια ύλη ώσπου να χάσει την κινητική του ενέργεια. Τότε 

συναντά ένα ηλεκτρόνιο της ύλης, και τα δύο σωμάτια εξαϋλώνονται, δίνοντας όλη τους την μάζα-

ενέργεια για τη δημιουργία δύο φωτονίων με ενέργεια 511 keV το καθένα, που κινούνται σε ακριβώς 

αντίθετες διευθύνσεις. Κυκλική διάταξη με γ-κάμερες ειδικά συντονισμένες ανιχνεύουν τα φωτόνια 

που κινούνται σε αντίθετες διευθύνσεις και έτσι καθορίζεται η ευθεία πάνω στην οποία έχουν 

δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να είναι πιο ακριβής και εύκολη η ανακατασκευή της τομογραφικής 

εικόνας (Σχήμα 12-13).  

Η χωρική διακριτική ικανότητα του PET είναι (σχετικά με άλλες απεικονιστικές μεθόδους) 

περιορισμένη (~5mm), εξαιτίας του πεπερασμένου μεγέθους των φωτοπολλαπλασιαστών, της 

σκεδαζόμενης ακτινοβολίας και της μαθηματικής ανακατασκευής, και κυρίως εξαιτίας της τυχαίας 

απόστασης που ταξιδεύουν τα ποζιτρόνια μέσα στην ύλη μέχρι να εξαϋλωθούν. 

Ο Πίνακας 12-6 συνοψίζει ραδιοϊσότοπα που συνήθως χρησιμοποιούνται σε διαγνωστικές εξετάσεις 

με PECT, με τον χρόνο υποδιπλασιασμού τους και την ενέργεια των ποζιτρονίων που εκπέμπουν. Όπως 

είδαμε στο Κεφάλαιο 4, τα ραδιοϊσότοπα β+ έχουν περίσσεια πρωτονίων, οπότε αποδιεγείρονται 

μετατρέποντας ένα πρωτόνιο σε νετρόνιο με ταυτόχρονη εκπομπή του ποζιτρονίου. 
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511 keV511 keV

e+

e+ e-

4-5 mm

εξαΰλωση 
ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου διάταξη PET

X
 

Σχήμα 12-13. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου (ή αλλιώς ΡΕΤ= Positron Emission Tomography). 

 

 

Πίνακας 12-6. Συνήθη ραδιοϊσότοπα για διαγνωστικές εξετάσεις PECT. 

 

ραδιοϊσότοπο σύμβολο 
χρόνος 

υποδιπλασιασμού 

ενέργεια β+  

keV 

Άνθρακας C(11,6) 20 min 0,960 

Άζωτο N(13,7) 10 min 1,190 

Οξυγόνο O(15,8) 2 min 1,730 

Φθόριο F(18,9) 110 min 0,635 

Γάλλιο Ga(68,31) 68 min 1,900 

ρουβίδιο Rb(82,32) 1,3 min 3,150 

 

 

12.4. Απεικόνιση με υπέρηχους 

Η απεικόνιση με χρήση υπερήχων ή αλλιώς υπερηχοτομογραφία είναι σήμερα μια από τις πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους διαγνωστικής απεικόνισης, ενώ πρόσφατα έχει επεκταθεί στην 

μικροσκοπική μελέτη βιολογικών συστημάτων. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μεθόδων 

απεικόνισης και μικροσκοπίας, που βασίζονται στην αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

με την ύλη, οι υπέρηχοι είναι υλικά κύματα που διαδίδονται σε κάποιο υλικό μέσο. Η ταχύτητα της 

διάδοσης των υλικών κυμάτων εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του μέσου. Επίσης, υλικά 

κύματα που συναντούν κατά τη διάδοσή τους ένα δεύτερο υλικό μέσο με διαφορετικά φυσικά 

χαρακτηριστικά εν μέρει ανακλώνται. Αυτές τις δύο σημαντικές ιδιότητες στην διάδοση των υλικών 

κυμάτων εκμεταλλεύεται η υπερηχοτομογραφία για την μελέτη της εσωτερικής δομής ενός σώματος. 

Υπερηχητικά κύματα διαδίδονται στην ύλη και ανακλώνται από εσωτερικές επιφάνειες που 

διαχωρίζουν ύλη με διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. τοιχώματα αιμοφόρου αγγείου και αίμα). Ο 

χρόνος από την εκπομπή των κυμάτων μέχρι την ανίχνευση της ανάκλασης, αλλά και η ένταση της 

ανιχνευόμενης ανάκλασης δίνουν πληροφορίες για την εσωτερική θέση της επιφάνειας και για την 

φύση των δύο διαφορετικών υλικών μέσων που αυτή διαχωρίζει. Αυτή είναι η βάση για την απεικόνιση 
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με υπέρηχους. Τα βασικά πλεονεκτήματα της υπερηχοτομογραφίας σε σχέση με τις υπόλοιπες 

διαγνωστικές απεικονιστικές μεθόδους είναι: 

 μη-επεμβατική μέθοδος χωρίς σοβαρές παρενέργειες, 

 σχετικά μικρό κόστος του εξοπλισμού, 

 φορητός εξοπλισμός, 

 δημιουργία εικόνας σε ‘πραγματικό’ χρόνο, 

 καλή διακριτική ικανότητα σκιαγραφικής αντίθεσης για μαλακούς ιστούς, 

 δυνατότητα στατικών και δυναμικών μελετών καθώς και ποσοτικών μετρήσεων ροής. 

Οι φυσικές αρχές που αποτελούν τη βάση για την υπερηχοτομογραφία παρουσιάστηκαν από τον 

Rayleigh το 1877. Περίπου ταυτόχρονα, το 1880, ανακαλύφθηκε και το φυσικό φαινόμενο 

(πιεζοηλεκτρισμός) για την πρακτική παραγωγή των υπερήχων από τους αδερφούς Curie. Ωστόσο, οι 

πρώτες συσκευές υπερηχογραφίας κατασκευάζονται αρκετά χρόνια αργότερα και βρίσκουν άμεση 

εφαρμογή στην βυθοσκόπηση και την εξέταση βιομηχανικών υλικών κατά την δεκαετία του 1930. Οι 

υπέρηχοι και η χρήση τους βρίσκουν ευρεία εφαρμογή κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την 

μελέτη και ανάπτυξη των μεθόδων SONAR (SOund Navigation And Ranging) για την ανίχνευση 

υποβρυχίων. Η πρώτη (και μάλλον αποτυχημένη) ιατρική διαγνωστική χρήση υπερήχων αναφέρεται 

το 1942 από τους αυστριακούς αδερφούς Dussik (φυσικός και νευρολόγος), οι οποίοι χρησιμοποίησαν 

μια δέσμη υπερήχων για να διαπεράσουν το κρανίο ασθενούς και να μελετήσουν την ανατομία 

εγκεφάλου από την εξερχόμενη (και όχι ανακλώμενη) δέσμη υπερήχων. Ωστόσο, οι πρώτες 

πετυχημένες εφαρμογές των υπερήχων στην ιατρική διαγνωστική απεικόνιση (για μελέτη 

ανακλαστικών επιφανειών και όχι απορρόφησης υπερήχων) έγιναν μετά το 1950 και από τότε 

αναπτύσσονται συνεχώς νέες τεχνικές και ο αντίστοιχος εξοπλισμός.  

Σήμερα η απεικόνιση με υπέρηχους είναι η δεύτερη συχνή σε αριθμό εξετάσεων διαγνωστική μέθοδος 

παγκοσμίως (μετά την απεικόνιση με ακτίνες Χ). Εφαρμόζεται για την επίλυση πολλών διαγνωστικών 

προβλημάτων, με κυριότερες εφαρμογές σε γυναικολογικές εξετάσεις και απεικόνιση εμβρύου, στο 

καρδιαγγειακό σύστημα και στην απεικόνιση οργάνων της κοιλιακής χώρας. Σύγχρονες εξελίξεις στον 

χώρο της υπερηχοτομογραφίας έχουν επιτρέψει την εφαρμογή της για μικροσκοπική απεικόνιση σε 

μοριακό επίπεδο, π.χ. για την μελέτη μικρο-αγγειώσεων  και γενικότερης βιολογίας όγκων, εμβρυϊκή 

ανάπτυξη σε μικρά πειραματόζωα κ.α.. (Να σημειωθεί ότι η απεικόνιση σε μοριακό επίπεδο 

αναφέρεται στις τεχνολογίες που επιτρέπουν την ανίχνευση κυτταρικών  διεργασιών σε μοριακό 

επίπεδο από μακριά και χωρίς επέμβαση στη λειτουργία του κυττάρου.) 

 

12.4.1. Τι είναι οι υπέρηχοι ? 

Οι υπέρηχοι συνήθως ορίζονται ως υλικά κύματα με συχνότητες μεγαλύτερες από αυτές που μπορούν 

να διεγείρουν το ανθρώπινο αυτί (τα υλικά κύματα που μπορούν να διεγείρουν το ανθρώπινο αυτί έχουν 

συχνότητες στην περιοχή 20 Hz έως 18.000 Hz). Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, υπέρηχοι είναι τα 

ηχητικά κύματα με συχνότητες πάνω από 20 kHz. Για απεικόνιση χρησιμοποιούνται υπέρηχοι 

διαφόρων συχνοτήτων, ανάλογα με την συγκεκριμένη εφαρμογή. Έτσι για εφαρμογές σε υποθαλάσσια 

απεικόνιση χρησιμοποιούνται υπέρηχοι χαμηλών συχνοτήτων, μέχρι και 300 kHz. Στην ιατρική 

διαγνωστική απεικόνιση, σε θεραπευτικές εφαρμογές και για έλεγχο βιομηχανικών υλικών 

χρησιμοποιούνται υπέρηχοι κυρίως στην περιοχή συχνοτήτων 0,8-15 MHz, δίνοντας χωρική ανάλυση 

που πλησιάζει τα μερικά mm. Τέλος, υπέρηχοι υψηλών συχνοτήτων (12MHz μέχρι και πάνω από 

1GHz) χρησιμοποιούνται κυρίως για εφαρμογές μικροσκοπίας και απεικόνιση με ανάλυση της τάξης 

μερικών μm.  

Μια και οι υπέρηχοι είναι υλικά κύματα η φυσική της υπερηχοτομογραφίας στηρίζεται σε βασικές 

έννοιες της ακουστικής και κυματικής φυσικής. Τα ηχητικά κύματα είναι διαταραχές σωματιδίων της 

ύλης που διαδίδονται στο υλικό με κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα. Πρόκειται δηλαδή για μηχανικά 

κύματα που για τη διάδοσή τους απαιτείται οπωσδήποτε ένα υλικό μέσο. Στην ουσία, το ηχητικό κύμα 

είναι μια παλινδρομική κίνηση των μορίων της ύλης γύρω από την θέση ισορροπίας τους και 
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προέρχεται από μια περιοδική συμπίεση κάποιου μέρους του υλικού. Καθώς τα μόρια παλινδρομούν 

γύρω από τη θέση ισορροπίας τους δημιουργούν πυκνώσεις και αραιώσεις μέσα στο υλικό που 

διαδίδονται με συγκεκριμένη ταχύτητα και κατά την διεύθυνση της παλινδρομικής κίνησης των 

μορίων. Αυτό το είδος κύματος, όπου η διαταραχή είναι κατά τη διεύθυνση διάδοσης ονομάζεται 

διάμηκες κύμα (σε αντίθεση με την περίπτωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπου η διαταραχή 

είναι κάθετη στην διάδοση και το κύμα ονομάζεται εγκάρσιο). Μια πλήρης διαδρομή κάθε σωματιδίου 

του υλικού (δηλαδή, από την θέση ισορροπίας σε μέγιστη απομάκρυνση, πίσω στη θέση ισορροπίας, 

μέγιστη απομάκρυνση στην αντίθετη κατεύθυνση και ξανά πίσω στην θέση ισορροπίας) ονομάζεται 

κύκλος. Ο αριθμός των κύκλων ανά δευτερόλεπτο δίνει την συχνότητα f των ακουστικών κυμάτων, 

που στην περίπτωση των υπερήχων είναι της τάξης των 1.000.000 κύκλων/s ή αλλιώς 1.000.000 Hz = 

1 ΜHz. Η χρονική διάρκεια ενός κύκλου ονομάζεται περίοδος Τ και είναι ίση με αντίστροφο της 

συχνότητας, δηλαδή Τ = 1/f.  Η συχνότητα (και η περίοδος) ενός ακουστικού κύματος εξαρτάται μόνο 

από την πηγή παραγωγής του. 

Η ταχύτητα διάδοσης (ή μεταφοράς) της παλινδρομικής αυτής διαταραχής σε γειτονικές περιοχές του 

υλικού εξαρτάται κυρίως από τις ιδιότητες του υλικού, και συγκεκριμένα δίνεται από την 

προσεγγιστική σχέση: 

 

 𝜐 = √
𝑘

휌0
 [12-6] 

 

όπου k είναι ένα μέτρο της ελαστικότητας του υλικού ενώ ρ0 είναι η μέση πυκνότητα του υλικού. Είναι 

φανερό ότι υλικά με μεγαλύτερη ελαστικότητα επιτρέπουν τη διάδοση του ήχου με μεγαλύτερες 

ταχύτητες, ενώ υλικά με μεγαλύτερη πυκνότητα επιβραδύνουν την διάδοση του ήχου. Επίσης η 

ταχύτητα του ήχου εξαρτάται και από την θερμοκρασία του υλικού (μέσω της ελαστικότητας). Μερικές 

ενδεικτικές τιμές ταχύτητας του ήχου για υλικά που συναντούμε σε βιοϊατρικές εφαρμογές είναι 331 

m/sec για τον αέρα, και για διάφορους ιστούς του σώματος 1450 m/sec για το λίπος, 1540 m/sec για 

μαλακούς ιστούς, 1570 m/sec για το αίμα, 4080 m/sec για τα οστά, κλπ. 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέγεθος που χαρακτηρίζει τα διάφορα υλικά είναι η ακουστική αντίσταση (Z) 

που δίνεται από το γινόμενο της πυκνότητας του υλικού (ρ0) επί την ταχύτητα του ήχου (υ) στο ίδιο 

υλικό: 

 

 𝛧 = 𝜐휌0 [12-7] 

 

Η ακουστική αντίσταση είναι απαραίτητη για τον καθορισμό της έντασης του ανακλώμενου κύματος 

που φτάνει στον ανιχνευτή. Είναι φανερό από τον παραπάνω ορισμό ότι η ακουστική αντίσταση (όπως 

και η ταχύτητα διάδοσης του ήχου) είναι ένα μέγεθος που εξαρτάται μόνο το υλικό διάδοσης του ήχου. 

Μερικές ενδεικτικές τιμές είναι:  0.04  g/sm2 για τον αέρα, και για διάφορους ιστούς του σώματος 138 

g/sm2 για το λίπος, 170 g/sm2 για μύες, 161 g/sm2 για το αίμα, 780 g/sm2 για τα οστά, κλπ. Είναι 

χαρακτηριστική η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις τιμές της ακουστικής αντίστασης για τους διάφορους 

μαλακούς ιστούς του σώματος (π.χ. μύες, λίπος, αίμα) και την τιμή για τον αέρα (που είναι σαφώς 

μικρότερη), όπως επίσης και την τιμή ακουστικής αντίστασης για τα οστά (που είναι σαφώς 

μεγαλύτερη). Όπως θα δούμε και παρακάτω, όση μεγαλύτερη η διαφορά στην ακουστική αντίσταση 

δύο υλικών που είναι σε επαφή, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του ηχητικού κύματος ανακλάται στην 

μεταξύ τους επιφάνεια.  

Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών σημείων του υλικού κατά την διεύθυνση της διάδοσης του ακουστικού 

κύματος που έχουν το ίδιο μέγεθος μετατόπισης από την θέση ισορροπίας τους ονομάζεται μήκος 

κύματος (λ) και δίνεται από την σχέση:  
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 휆 =
𝜐

 
 [12-8] 

 

όπου υ είναι η μεταφορική ταχύτητα του ήχου (που εξαρτάται από το υλικό) και f είναι η συχνότητα 

του ήχου (που εξαρτάται από την πηγή παραγωγής του ήχου). Το μήκος κύματος του ήχου εξαρτάται 

από την πηγή παραγωγής (συχνότητα) και από το μέσο διάδοσης του ήχου.   

Ένα ακόμη σημαντικό μέγεθος είναι η ένταση (Ι) του ακουστικού κύματος, που ορίζεται ως η ενέργεια 

που διαδίδεται κατά τη διάδοση του κύματος στην μονάδα επιφάνειας για κάθε μονάδα χρόνου. Η 

μέγιστη ένταση για τους διαγνωστικούς υπέρηχους κυμαίνεται συνήθως γύρω στα 1 Watt/cm2 αλλά 

μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 100 Watt/cm2. Ωστόσο, η μέση ένταση είναι κατά πολύ μικρότερη, γιατί 

κατά την διάρκεια της υπερηχοτομογραφίας η δέσμη υπερήχων είναι ενεργοποιημένη για πολύ μικρά 

διαστήματα που εναλλάσσονται με νεκρά διαστήματα κατά τα οποία γίνεται η ανίχνευση των 

ανακλώμενων κυμάτων. Η ένταση του ηχητικού κύματος συνήθως εκφράζεται ως η διαφορά από την 

ένταση ενός ηχητικού κύματος αναφοράς. Για παράδειγμα η ένταση της ανακλώμενης δέσμης από 

κάποια επιφάνεια μέσα στο σώμα δεν εκφράζεται σε απόλυτες μονάδες, αλλά μέσα από την διαφορά 

που έχει από την ένταση της αρχικής δέσμης. Μια κλίμακα μέτρησης της διαφοράς εντάσεων (όπως 

και γενικότερα της διαφοράς αριθμητικών μεγεθών) είναι η γνωστή λογαριθμική κλίμακα decibel που 

συμβολίζεται με το ‘db’. Συγκεκριμένα, στην κλίμακα αυτή η σχετική διαφορά σε db της έντασης Ι1 

από την ένταση Ι2 δίνεται από την σχέση: 

 

 10 log10
𝐼1
𝐼2

 [12-9] 

 

Για παράδειγμα, μείωση της έντασης στο μισό της αρχικής εκφράζεται με μείωση κατά 3 db, μείωση 

της έντασης στο 1/3  της αρχικής εκφράζεται με μείωση της έντασης κατά 4.7 db, ενώ μείωση της 

έντασης στο 1/10 της αρχικής εκφράζεται με μείωση κατά 10 db.  

 

12.4.2. Παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων 

Στην απεικόνιση με υπέρηχους τόσο η αρχική «ακτίνα» που προσπίπτει στο προς εξέταση υλικό όσο 

και η «ακτίνα» που εξέρχεται και φέρει την πληροφορία είναι κύμα υπερήχων. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο η παραγωγή όσο και η ανίχνευση υπερήχων βασίζεται στο ίδιο φυσικό 

φαινόμενο, τον πιεζοηλεκτρισμό. Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο είχε αναφερθεί θεωρητικά από τον 

Coulomb το 1815 και παρατηρήθηκε πειραματικά από τους Jacque και Pierre Curie το 1880.  Το 

φαινόμενο οφείλεται καθαρά στην εσωτερική δομή του κρυσταλλικού πλέγματος των υλικών. Έτσι 

ορισμένα υλικά (που ονομάζονται πιεζοηλεκτρικά υλικά) παρουσιάζουν μια μακροσκοπική ηλεκτρική 

πόλωση (διαφορά δυναμικού σε αντίθετες επιφάνειες) με την συμπίεση ή με την έκταση. Αντίθετα, αν 

σε αντίθετες επιφάνειες πιεζοηλεκτρικού υλικού ασκηθεί διαφορά δυναμικού, τότε παρατηρείται 

μηχανική παραμόρφωση του υλικού. Το φαινόμενο αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την μετατροπή 

ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη, και συγκεκριμένα μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε 

ηλεκτρική, και μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική.  

Η φυσική αιτία του φαινομένου είναι η ιδιομορφία της κρυσταλλικής δομής των πιεζοηλεκτρικών 

υλικών, όπου η κατασκευή του κρυσταλλικού πλέγματος είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται μικρά 

ηλεκτρικά δίπολα. Όταν ασκείται μια διαφορά δυναμικού, τα δίπολα προσανατολίζονται ανάλογα με 

συνέπεια την αλλαγή του πάχους του κρυστάλλου στην διεύθυνση εφαρμογής του δυναμικού (Σχήμα 

12-14). Αντίστοιχα, αν αλλάξουν οι διαστάσεις του κρυστάλλου με μηχανικό τρόπο (δηλ. συμπίεση ή 

έκταση), στις αντίστοιχες επιφάνειες του κρυστάλλου δημιουργείται η ανάλογη διαφορά δυναμικού.  

Ένα γνωστό φυσικό πιεζοηλεκτρικό υλικό είναι ο χαλαζίας. Ωστόσο, σήμερα στην πράξη δεν 

χρησιμοποιούνται φυσικά πιεζοηλεκτρικά υλικά γιατί οι πιεζοηλεκτρικές τους ιδιότητες είναι 

περιορισμένες. Το πιο γνωστό συνθετικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι ένα πολυκρυσταλλικό 
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κεραμικό, η ένωση τιτανίου, ζιρκονίου και μολύβδου Pb(Ζr,Ti)O3 (γνωστή με το ακρωνύμιο PZT), 

Επίσης, και διάφορα πολυμερή (π.χ. PVDF), τα οποία είναι συνήθως εύκαμπτα και φθηνά  και μπορούν 

να δώσουν μεγάλο εύρος συχνοτήτων.  

 

+
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κανονικές διαστάσεις 
πιεζοηλεκτρικού υλικού, 

χωρίς εφαρμογή δυναμικού

– +

διάταση πιεζοηλεκτρικού 
υλικού στην διεύθυνση 
εφαρμογής δυναμικού

+ –

συμπίεση πιεζοηλεκτρικού 
υλικού στην διεύθυνση 
εφαρμογής δυναμικού

 

Σχήμα 12-14. Μοριακά δίπολα σε πιεζοηλεκτρικά υλικά και ο προσανατολισμός τους (με την 

αντίστοιχη αλλαγή των διαστάσεων του υλικού) σε περίπτωση εφαρμογής ηλεκτρικού 

δυναμικού.   

 

Στην πράξη, η παραγωγή και η ανίχνευση των υπέρηχων γίνεται από την ίδια συσκευή, που ονομάζεται 

ηχοβολέας ή μετατροπέας ενέργειας ή πομποδέκτης και συχνά αναφέρεται και ως κεφαλή. Το βασικό 

στοιχείο του πομποδέκτη είναι ο πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος που βρίσκεται μέσα σε ειδικό πλαστικό 

κάλυμμα που καλύπτει όλη τη συσκευή. Στο πίσω μέρος του κρυστάλλου υπάρχει απορροφητικό υλικό 

για την απόσβεση των ταλαντώσεων. Βασικό επίσης στοιχείο είναι τα ηλεκτρόδια στην πίσω και 

μπροστά επιφάνεια του πιεζοηλεκτρικού υλικού. Τα ηλεκτρόδια δημιουργούν την διαφορά δυναμικού 

και πολώνουν τον κρύσταλλο κατά την παραγωγή υπερήχων. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται για την 

ανίχνευση διαφοράς δυναμικού κατά την φάση ανίχνευσης υπερήχων.  

 

Σχήμα 12-15. Συνήθεις διατάξεις πιεζοηλεκτρικών στοιχείων σε πομποδέκτες. πομποδέκτης μονού 

στοιχείου με γραφική παράσταση του κώνου της δέσμης (1), πομποδέκτης γραμμικής συστοιχίας 

(2), δισδιάστατος πομποδέκτης (3), και πομποδέκτης δακτυλιοειδούς διάταξης (4).  

 

πιεζοηλεκτρικό στοιχείο
1

3

2

4
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Υπάρχουν διάφορα είδη πομποδέκτη, που χωρίζονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες: μονού 

στοιχείου, γραμμικής συστοιχίας, δισδιάστατης συστοιχίας και δακτυλιοειδούς διάταξης (Σχήμα 

12-15). Ο πομποδέκτης μονού στοιχείου είναι ο πιο απλός τύπος, όπου η κεφαλή έχει ένα μόνο 

πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Ωστόσο, ο πιο διαδεδομένος τύπος είναι οι πομποδέκτες γραμμικής διάταξης. 

Εδώ, η κεφαλή αποτελείται από μια μονή σειρά από πιεζοηλεκτρικά στοιχεία. Συνήθως, η σειρά έχει 

πλάτος 1cm και μήκος 10 έως 15cm (που αντιστοιχεί σε 128 έως 512 στοιχεία). Το καθένα από τα 

επιμέρους στοιχεία ενεργοποιείται ηλεκτρονικά μετά το άλλο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια 

ηλεκτρονική σάρωση σε μια διάσταση. Όταν η ηλεκτρονική σάρωση γίνεται πολύ γρήγορα 

(περισσότερο από 30 φορές το δευτερόλεπτο) δημιουργούνται εικόνες πραγματικού χρόνου. Μια 

ιδιαίτερη κατηγορία των μονοδιάστατων συστοιχιών είναι οι φασικές συστοιχίες (switched phased 

arrays). Πρόκειται για μικρότερες συνήθως γραμμικές συστοιχίες με μήκος 1 έως 3cm (που 

αντιστοιχούν σε 64 έως 256 πιεζοηλεκτρικά στοιχεία), όπου η ενεργοποίηση των επιμέρους στοιχείων 

στην εκπομπή και η ανάκτηση του σήματος κατά την ανίχνευση γίνεται με συγκεκριμένες χρονικές 

καθυστερήσεις με αποτέλεσμα την διαμόρφωση και εστίαση της τελικής δέσμης υπερήχων. Τελευταίες 

εξελίξεις στην τεχνολογία της διάταξης των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων έχουν δημιουργήσει τον τύπο 

της δισδιάστατης συστοιχίας, όπου τα στοιχεία τοποθετούνται σε διάταξη τετραγωνικής συνήθως 

μήτρας. Αυτός ο τύπος κεφαλής χρησιμοποιείται κυρίως για υπερηχογραφήματα σε 3 διαστάσεις και 

είναι ακόμα σε σχετικά πειραματικό στάδιο. Περαιτέρω εξέλιξη αυτού του τύπου αποτελούν οι 

λεγόμενες συστοιχίες 1,5 διαστάσεων, όπου τα στοιχεία είναι τοποθετημένα σε δισδιάστατες 

συστοιχίες, ωστόσο περισσότερο πολύπλοκες απ’ ότι στην περίπτωση της απλής τετραγωνικής μήτρας. 

Τέλος, να αναφέρουμε την δακτυλιοειδή διάταξη, όπου τα επιμέρους πιεζοηλεκτρικά στοιχεία έχουν 

σχήμα δακτυλίου και είναι τοποθετημένα ομοκεντρικά το ένα εξωτερικά του άλλου. Αυτού του τύπου 

οι κεφαλές παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες στη σάρωση για τη δημιουργία εικόνας (η οποία πρέπει 

να γίνει μηχανικά), ωστόσο παρέχουν δυνατότητες για εστίαση της δέσμης σε συγκεκριμένα επίπεδα 

μέσα στο σώμα.  

 

12.4.3. Αλληλεπίδραση υπερήχων με ιστούς 

Η διάδοση του ήχου μέσα σε ένα υλικό μέσο συνοδεύεται από διάφορα φαινόμενα. που χαρακτηρίζουν 

την συμπεριφορά του ηχητικού κύματος και συχνά αναφέρονται ως φαινόμενα αλληλεπίδρασης του 

ήχου με την ύλη. Τα πιο σημαντικά είναι η ανάκλαση, η διάθλαση και η απορρόφηση. Η ανάκλαση και 

η διάθλαση, αφορούν στην γεωμετρική συμπεριφορά της δέσμης του ηχητικού κύματος όταν συναντάει 

κατά τη διάδοσή του στρώματα υλικού μέσου με διαφορετικά ακουστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή 

διαφορετική ταχύτητα διάδοσης του ήχου και διαφορετική ακουστική αντίσταση.  

 

θπ θα

θδ

ανακλώμενη δέσμη

διαθλώμενη δέσμη

προσπίπτουσα δέσμη

επιφάνεια
2ο μέσο

υ2, Ζ2

1ο μέσο
υ1, Ζ1 διαχωριστική

 

Σχήμα 12-16. Ανάκλαση και διάθλαση ηχητικού κύματος σε διαχωριστική επιφάνεια μέσων 

διάδοσης με διαφορετική ακουστική αντίσταση (Ζ) και διαφορετική ταχύτητα διάδοσης ήχου 

(υ). 
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Υποθέτουμε ηχητικό κύμα  που διαδίδεται σε ομοιογενές υλικό μέσο με ταχύτητα διάδοσης ήχου υ1 

και ακουστική  αντίσταση Ζ1. Όταν το ηχητικό κύμα συναντήσει διαφορετικό μέσο διάδοσης με 

ταχύτητα διάδοσης ήχου υ2 και ακουστική αντίσταση Ζ2, συμβαίνουν τα δύο φαινόμενα της ανάκλασης 

και της διάθλασης. Συγκεκριμένα, μέρος του ηχητικού κύματος ανακλάται και επιστρέφει προς την 

κατεύθυνση της πηγής, ενώ το υπόλοιπο του κύματος συνεχίζει την διάδοση στο δεύτερο υλικό μέσο, 

με διαφορετική πορεία από την αρχική (Σχήμα 12-16). 

Ως γωνία πρόσπτωσης του ηχητικού κύματος στην διαχωριστική επιφάνεια ορίζεται η γωνία θ1, δηλαδή 

η γωνία που σχηματίζει η διεύθυνση διάδοσης του ήχου με την κάθετο στην διαχωριστική επιφάνεια. 

Η γωνία ανάκλασης θα (δηλαδή η γωνία που σχηματίζει η ανακλώμενη δέσμη με την κάθετη στην 

διαχωριστική επιφάνεια) είναι πάντα ίση με την γωνία πρόσπτωσης: 

 

 𝛾𝜔휈ί𝛼 𝛼휈ά휅휆𝛼𝜎휂𝜍 = 𝛾𝜔휈ί𝛼 휋휌ό𝜎휋𝜏𝜔𝜎휂𝜍          ή          휃𝛼 = 휃𝜋 [12-10] 

 

Αντίθετα, η γωνία διάθλασης θδ (δηλαδή η γωνία που σχηματίζει η δέσμη του ηχητικού κύματος στο 

δεύτερο μέσο με την κάθετο στην διαχωριστική επιφάνεια) εξαρτάται από διαφορά  της ταχύτητας 

μετάδοσης του ήχου στα δύο μέσα και δίνεται από τον νόμο του Snell: 

 

 
휂휇휃𝜋
휂휇휃𝛿

=
𝜐1
𝜐2
 ⇔ 휂휇휃𝛿 =

𝜐2
𝜐1
휂휇휃𝜋 [12-11] 

 

όπου υ1 και υ2 είναι η ταχύτητα του ηχητικού κύματος στο πρώτο και το δεύτερο υλικό μέσο αντίστοιχα. 

Το ποσοστό της δέσμης που ανακλάται δίνεται από τον συντελεστή ανάκλασης R που εκφράζει την 

ένταση του ανακλώμενου κύματος ως προς την ένταση του προσπίπτοντος ηχητικού κύματος, και 

δίνεται από τον τύπο: 

 

 

𝑅 =
έ𝜈𝜏𝛼𝜎  𝛼𝜈𝛼𝜅𝜆ώ𝜇 𝜈𝜊𝜐 𝜅ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍

έ𝜈𝜏𝛼𝜎  𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜊ύ 𝜅ύ𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍
 και  

 

R = (
𝑍2𝜎𝜐휈휃𝜋 − 𝑍1𝜎𝜐휈휃𝛿
𝑍2𝜎𝜐휈휃𝜋 + 𝑍1𝜎𝜐휈휃𝛿

)
2

 

[12-12] 

 

όπου Ζ1 και Ζ2 είναι η ακουστική αντίσταση του πρώτου και δεύτερου μέσου αντίστοιχα.  

Στην ειδική περίπτωση που το ηχητικό κύμα προσπίπτει κάθετα στην διαχωριστική επιφάνεια, οι γωνίες 

πρόσπτωσης, ανάκλασης και διάθλασης είναι όλες ίσες με το μηδέν. Ως αποτέλεσμα, τόσο το μέρος 

του ηχητικού κύματος που ανακλάται όσο και αυτό που συνεχίζει την διάδοση μέσα στο δεύτερο μέσο 

έχουν διεύθυνση την ίδια με το προσπίπτον κύμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο τύπος που δίνει τον 

συντελεστή ανάκλασης απλοποιείται ως εξής: 

 

 R = (
𝑍2 − 𝑍1
𝑍2 + 𝑍1

)
2

휅𝛼휄 0 ≤ 𝑅 ≤ 1 [12-13] 

 

Ενδεικτικές τιμές για συντελεστή ανάκλασης (στην περίπτωση κάθετης πρόσπτωσης) για διάφορες 

διαχωριστικές επιφάνειες στην ιατρική υπερηχογραφία συνοψίζει ο Πίνακας 12-7. Από τη σχέση 

[12-13]  είναι φανερό ότι αν τα δύο μέσα έχουν μεγάλη διαφορά στην ακουστική αντίσταση 
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παρατηρείται μέγιστη ανάκλαση. Αυτή, για παράδειγμα, είναι η περίπτωση της επιφάνειας οστών και 

μαλακών ιστών, όπου έχουμε μεγάλη σχετικά ανάκλαση των υπερήχων. Το αποτέλεσμα είναι ότι στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν οστά στην πορεία της δέσμης, η ανάκλαση είναι συνήθως απαγορευτικά 

μεγάλη για να επιτρέψει την απεικόνιση των δομών που βρίσκονται μετά το οστό. Αντίθετα, αν τα δύο 

μέσα έχουν μικρή διαφορά ακουστικής αντίστασης δεν παρατηρείται μεγάλη ανάκλαση, ενώ στην 

περίπτωση που η ακουστική αντίσταση είναι ίδια (ακουστικά ομοιογενές υλικό), η ανάκλαση είναι 

μηδενική. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι το ειδικό υγρό σύζευξης που χρησιμοποιείται ανάμεσα στην 

κεφαλή του υπερηχογράφου και το σώμα του ασθενούς (συνήθως κάποιο ζελέ με κύριο συστατικό το 

νερό). Το υλικό αυτό έχει σχεδόν ίδια ακουστική αντίσταση με τους μαλακούς ιστούς, επιτρέποντας 

έτσι όλη σχεδόν την δέσμη των υπερήχων να εισέλθει στο σώμα χωρίς ανάκλαση στην εξωτερική 

επιφάνεια του σώματος. Σε περίπτωση που το υλικό αυτό δε χρησιμοποιηθεί, το έστω και λεπτότατο 

στρώμα αέρα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην κεφαλή του υπερηχογράφου και τους ιστούς, 

δημιουργεί επιφάνεια αέρα-ιστών όπου και έχουμε ολική σχεδόν ανάκλαση των υπερήχων, όπως 

φαίνεται και από τους συντελεστές ανάκλασης που παρουσιάζει ενδεικτικά ο Πίνακας 12-7. 

 

Πίνακας 12-7. Συντελεστής ανάκλασης για επιφάνειες ιστών 

(κάθετης πρόσπτωση). 

ιστοί στη διαχωριστική 

επιφάνεια 

συντελεστής ανάκλασης  

(θ1=θ2=0) 

λίπος-οστό 0.69 

λίπος-αίμα 0.08 

λίπος-νεφρός 0.08 

λίπος-μυς 0.10 

λίπος-ήπαρ 0.09 

μυς-αίμα 0.03 

μυς-νεφρό 0.03 

μυς-ήπαρ 0.01 

οστό-εγκεφαλική ουσία 0.66 

μαλακοί ιστοί-αέρας 0.99 

 

Τέλος, μέρος της ενέργειας του ηχητικού κύματος απορροφάται από το υλικό μέσα στο οποίο 

διαδίδεται ο ήχος. Η απορρόφηση είναι η μετατροπή της ενέργειας του ακουστικού κύματος σε 

θερμότητα που εναποτίθεται στους ιστούς του σώματος. Το αποτέλεσμα της απορρόφησης είναι η 

μείωση της έντασης του ηχητικού κύματος. Στην περίπτωση των ιστών του ανθρώπινου σώματος έχει 

βρεθεί από εργαστηριακές μετρήσεις ότι η απορρόφηση (Α) είναι σχεδόν ανάλογη της συχνότητας του 

ήχου (f), και εκφράζεται μέσω του συντελεστή απορρόφησης (α) ο οποίος δίνει την εξασθένηση της 

έντασης σε db ανά μονάδα απόστασης: 

 

 Α ≈ α  (𝜎휀 𝑑𝐵𝑚−1) [12-14] 

 

όπου για τις περισσότερες περιπτώσεις των ιστών ισχύει  α  1 dBm−1Hz−1. Η εξάρτηση της 

απορρόφησης από την συχνότητα καθορίζει ως ένα σημείο το εύρος των συχνοτήτων που 

χρησιμοποιούνται στην διαγνωστική απεικόνιση. Έτσι, για απεικόνιση δομών και οργάνων σε βάθος 

μέσα στο ανθρώπινο σώμα (π.χ. κοιλιακή χώρα) χρησιμοποιούνται χαμηλής συχνότητας υπέρηχοι (3-

5ΜHz). Για επιφανειακά όργανα, όπως ο θυρεοειδής, μαστός, όργανα νεογνών, κλπ, όπου η απόσταση 

που διανύει η αρχική και η ανακλώμενη δέσμη είναι μικρή (άρα η απορρόφηση λόγω απόστασης επίσης 

μικρή) μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπέρηχοι υψηλότερης συχνότητας (π.χ. 4-10MHz). Κατ’ 



Η Φυσική της Ζωής   Κεφ. 12: Απεικόνιση  

   

 

237 

αναλογία. σε ενδοσκοπικές υπερηχογραφίες χρησιμοποιούνται συχνότητες 5-20MHz, ενώ σε 

ενδοφλέβιες υπερηχογραφίες μέσω καθετήρων οι συχνότητες μπορεί να είναι της περιοχής 20 - 

100MHz. Τέλος, οφθαλμολογικές και δερματολογικές εξετάσεις γίνονται συνήθως με υπέρηχους 

συχνότητας μεγαλύτερης των 50MHz. Στην περίπτωση μικροσκοπικού δείγματος σε βιολογικές 

εφαρμογές υπερηχοτομογραφίας οι συχνότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι ακόμα 

μεγαλύτερες.  

Το φαινόμενο της απορρόφησης είναι η βάση για την χρήση των υπερήχων σε θεραπεία μέσω 

επιλεκτικής υπερθερμίας συγκεκριμένων ιστών. Η απορρόφηση των ηχητικών κυμάτων κατά τη 

διάδοσή τους σε ένα μέσο οφείλεται σε αρκετούς διαφορετικούς μηχανισμούς. Στην περίπτωση που το 

μέσο είναι διάλυμα απλών μορίων, η απορρόφηση γενικά αυξάνεται όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα 

της μοριακής δομής. Συγκεκριμένα για τους ιστούς η απορρόφηση αυξάνεται για παράδειγμα στις 

περιπτώσεις που υπάρχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μοριακές δομές όπως οι πρωτεΐνες (π.χ. το 

κολλαγόνο που παρουσιάζει σχετικά μεγάλη δομική πολυπλοκότητα), καθώς επίσης και σε περιπτώσεις 

που υπάρχει μείωση της περιεκτικότητας του νερού.   

 

12.4.4.  Υπερηχοτομογραφία 

Η απεικόνιση της εσωτερικής δομής με χρήση υπέρηχων βασίζεται στο φαινόμενο ανάκλασης και στην 

ανίχνευση ανακλώμενης δέσμης ηχητικών κυμάτων από εσωτερικές επιφάνειες του σώματος 

(επιφάνειες διαχωρισμού μεταξύ διαφορετικών οργάνων και ιστών). Συγκεκριμένα, ακτινοβολείται το 

προς μελέτη υλικό με έναν παλμό υπερηχητικού κύματος. Το κύμα διαδίδεται μέσα στο υλικό και 

απορροφάται σύμφωνα με τον νόμο της απορρόφησης που είδαμε παραπάνω. Μόλις συναντήσει 

κάποια διαφορά στην ακουστική αντίσταση, μέρος της δέσμης ανακλάται και το υπόλοιπο συνεχίζει 

την πορεία του (Σχήμα 12-17).  

 

πομποδέκτης

υλικό 
σύζευξης

1η ανάκλαση

3η ανάκλαση

2η ανάκλαση

 

Σχήμα 12-17. Αρχή απεικόνισης με υπέρηχους.  

 

Η ανακλώμενη δέσμη ανιχνεύεται και χρησιμοποιείται για την δημιουργία της απεικόνισης. Δύο είναι 

τα κύρια χαρακτηριστικά της ανακλώμενης δέσμης που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία της 

εικόνας. Το πρώτο είναι ο χρόνος (t) που μεσολαβεί ανάμεσα στην ακτινοβόληση και την ανίχνευση 

ανάκλασης και καθορίζει την απόσταση (S) της ανακλαστικής επιφάνειας από τον ανιχνευτή, δηλαδή 
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το βάθος της επιφάνειας μέσα στο προς μελέτη υλικό:  

 

 𝑆 =
𝜐𝑡

2
 [12-15] 

 

όπου υ είναι η ταχύτητα του ήχου. Στην περίπτωση απεικόνισης ανθρώπινων ιστών και για τον 

παραπάνω υπολογισμό η ταχύτητα του ήχου θεωρείται προσεγγιστικά ίση με την μέση τιμή ταχύτητας 

ήχου στους μαλακούς ιστούς (~1450 m/s). Για κάθε ανίχνευση ανάκλασης υπολογίζεται επίσης και η 

ένταση του ανακλώμενου ηχητικού κύματος. Αφού γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις για την 

απορρόφηση, η ένταση της ανακλώμενης δέσμης δίνει πληροφορία για το είδος της ανακλαστικής 

επιφάνειας.  

Να τονιστεί ότι η εκπομπή υπερηχητικού κύματος από τον πομποδέκτη δεν είναι συνεχής, αλλά 

παλμική. Ο πομποδέκτης εκπέμπει υπερήχους για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και μετά σταματά 

την εκπομπή. Το διάστημα κατά το οποίο δεν εκπέμπει, αναλαμβάνει τον ρόλο του δέκτη, δηλαδή 

ανιχνεύει ανακλώμενα κύματα. Μετά εκπέμπει και πάλι. Σε τυπικά υπερηχογραφικά μηχανήματα ο 

πομποδέκτης εκπέμπει από 200 έως 2000 φορές το δευτερόλεπτο. Η διάρκεια της εκπομπής του 

υπερηχητικού κύματος (ή αλλιώς το μήκος του ηχητικού παλμού) είναι συνήθως συγκριτικά μικρή, 

περίπου 2 έως 5 μήκη κύματος του υπερηχητικού κύματος, που σε για συχνότητες υπερήχων γύρω στα 

3 MHz και για 3 μήκη κύματος σε έναν παλμό αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια παλμού της τάξης του 

1μs ή αλλιώς σε μήκος παλμού της τάξης του 1,5 mm. Συνήθως ο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται 

στην ανίχνευση σημάτων (περίπου το 99%) και μόνο ελάχιστος (περίπου 1%) για την εκπομπή 

ηχητικού παλμού. 

γραμμική 

σάρωση

σάρωση 

κυκλικού τομέα

 

Σχήμα 12-18. Τα βασικότερα είδη σάρωσης στην υπερηχοτομογραφία. 

 

Στην απεικόνιση με υπέρηχους, η επιδίωξη είναι η δέσμη του ηχητικού κύματος να είναι λεπτή και 

κατευθυνόμενη, κατά αναλογία με τη φωτεινή δέσμη ενός φακού και σε αντίθεση με το διάχυτο φως 

από μια κοινή λάμπα. Για να καλυφθεί όλο το προς εξέταση πεδίο, πρέπει να μετακινηθεί η δέσμη 

σταδιακά. Η απεικόνιση με υπέρηχους χαρακτηρίζεται λοιπόν από τον τρόπο σάρωσης, δηλαδή από 

τον τρόπο κίνησης του πομποδέκτη σε σχέση με το προς εξέταση υλικό. Ο πιο απλός τρόπος σάρωσης 

αναφέρεται στην σταδιακή δημιουργία μιας στατικής εικόνας, με την διαδοχική χειροκίνητη σάρωση 

του πεδίου προς απεικόνιση χρησιμοποιώντας έναν απλό μετατροπέα ο οποίος μεταφέρεται σταδιακά 

για να απεικονίσει όλο το πεδίο. Σήμερα υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένοι μετατροπείς που 

επιτρέπουν την σάρωση και την δημιουργία της εικόνας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με 

ηλεκτρονική σάρωση, ώστε να είναι δυνατή η δυναμική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. Ο πρώτος 

ιστορικά τρόπος σάρωσης ήταν η γραμμική, ενώ σήμερα έχει καθιερωθεί η σάρωση κυκλικού τομέα 

(Σχήμα 12-18).  
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Γενικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι παρουσίασης της πληροφορίας που εξάγεται από τις ανακλάσεις του 

ηχητικού κύματος:  

 A-mode (Amplitude Mode). Είναι ο πιο απλός τρόπος παρουσίασης του υπερηχογραφήματος και 

αποτελεί μια μονοδιάστατη παρουσίαση της έντασης του ανακλώμενου κύματος (ανακλώμενη 

δέσμη) σα συνάρτηση της απόστασης της ανακλαστικής επιφάνειας από την κεφαλή του 

υπερηχογράφου. Δηλαδή, το αποτέλεσμα αυτού του τρόπου παρουσίασης δεν είναι δισδιάστατη 

εικόνα, αλλά ένα μονοδιάστατο γράφημα της έντασης της ανάκλασης ως προς την απόσταση από 

τον πομποδέκτη. Η μέθοδος είναι από τις πρώτες που χρησιμοποιήθηκαν και σήμερα περιορίζεται 

σε περιπτώσεις που χρειάζεται κυρίως η ποσοτική μέτρηση απόστασης σε μια διάσταση, όπως για 

παράδειγμα υπερηχογράφημα ματιού όπου βασικό μέρος της εξέτασης αποτελεί η μέτρηση του 

μήκους του άξονα. 

 B-mode (Brightness Mode). Είναι ο πιο συχνός τρόπος παρουσίασης των υπερηχογραφημάτων. Σε 

αντίθεση με τις πιο πάνω μεθόδους που ουσιαστικά είναι μονοδιάστατη παρουσίαση σήματος, εδώ 

έχουμε δημιουργία δισδιάστατης εικόνας. Για την δημιουργία της εικόνας χρησιμοποιείται η ίδια 

αρχή καταγραφής των ανακλάσεων όπως και στις προηγούμενες μεθόδους, αλλά εδώ η αρχική 

δέσμη υπερήχων κινείται σε ένα ιδεατό επίπεδο, και οι ανακλάσεις που δημιουργούνται 

παρουσιάζονται ως δισδιάστατη εικόνα. Οι αυξομειώσεις της φωτεινότητας αντιστοιχούν σε 

ένταση του ανακλώμενου σήματος, και η θέση παρουσίασης στην τελική εικόνα εξαρτάται από το 

σημείο σάρωσης και την χρονική διαφορά ανάμεσα στην εκπομπή και λήψη σήματος. Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι για την κίνηση της κεφαλής και την σάρωση σε δύο διαστάσεις.  

 

12.4.5. Ποιότητα της εικόνας στην υπερηχοτομογραφία 

Η εικόνα στην υπερηχοτομογραφία χαρακτηρίζεται από τη διακριτική ικανότητα σε δύο διαφορετικές 

διευθύνσεις (Σχήμα 12-19), τη διεύθυνση διάδοσης του ηχητικού κύματος (που ονομάζεται και 

αξονική) και τη διεύθυνση κάθετη στη διάδοση του κύματος (που ονομάζεται και πλευρική).  

 

πομποδέκτης

1η ανάκλαση

2η ανάκλαση

αξονική

πλευρική

 

Σχήμα 12-19. Η εικόνα στην υπερηχοτομογραφία χαρακτηρίζεται από δύο διαφορετικές 

διακριτικές ικανότητες, την αξονική και την πλευρική.  

 

Η διακριτική ικανότητα κατά τη διεύθυνση του ηχητικού κύματος ονομάζεται αξονική διακριτική 

ικανότητα και αναφέρεται στην ελάχιστη απόσταση που πρέπει να έχουν δύο ανακλαστικές επιφάνειες 
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ώστε να δώσουν ανακλάσεις του ηχητικού κύματος που να τις “καταλάβει” ο πομποδέκτης ως 

διαφορετικές. Σε αυτή τη διεύθυνση, η μέγιστη διακριτική ικανότητα (ελάχιστη απόσταση) είναι στην 

καλύτερη περίπτωση το μισό του μήκους του παλμού των υπερήχων. Αυτό γιατί όταν δύο ανακλαστικές 

επιφάνειες χωρίζονται από απόσταση ακριβώς το μισό του μήκους του ηχητικού παλμού, η ανάκλαση 

από την πιο μακρινή επιφάνεια ξεκινάει εκεί ακριβώς που τελειώνει η ανάκλαση από την πιο κοντινή 

επιφάνεια. Για την βελτίωση της αξονικής διακριτικής ικανότητας πρέπει να μικρύνει το μήκος του 

παλμού, δηλαδή είτε να ελαττωθούν τα μήκη κύματος που αποτελούν τον παλμό, είτε να αυξηθεί η 

συχνότητα του υπερηχητικού κύματος (ώστε να μικρύνει το μήκος κύματος, οπότε για τον ίδιο αριθμό 

κυμάτων στον παλμό να μικρύνει η χρονική του διάρκεια). Ωστόσο, βελτιώνοντας την αξονική 

διακριτική ικανότητα με την αύξηση της συχνότητας του υπέρηχου, αυξάνεται η απορρόφηση των 

υπερήχων από ιστούς. Επομένως, καλή αξονική διακριτική ικανότητα περιορίζει την απεικόνιση σε 

μικρό μόνο βάθος ιστού, ενώ αν είναι επιθυμητή η απεικόνιση σε μεγάλο βάθος ιστών αυτό είναι 

δυνατό μόνο με χειρότερη αξονική διακριτική ικανότητα. Τα υπερηχογραφικά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται στην κλασική διαγνωστική ιατρική έχουν μια τυπική αξονική διακριτική ικανότητα 

της τάξης του 1 mm και ικανότητα για απεικόνιση σε ένα βάθος ιστού 10-20cm (με συχνότητα 

υπέρηχου ~3ΜΗz). Στην περίπτωση της μικροσκοπίας με υπέρηχους (όπου χρησιμοποιούνται πολύ 

υψηλότερες συχνότητες) η αξονική διακριτική ικανότητα βελτιώνεται σε μερικά μm, με το κόστος ότι 

το βάθος απεικόνισης περιορίζεται σημαντικά (σε λιγότερο από 1cm). 

Η διακριτική ικανότητα στη διεύθυνση κάθετα στη διάδοση του ηχητικού κύματος ονομάζεται 

πλευρική διακριτική ικανότητα και αναφέρεται στην απόσταση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους δύο 

δομές (στη διεύθυνση κάθετα στο ηχητικό κύμα) για να απεικονιστούν ως διαφορετικές. Επίσης, η 

πλευρική διακριτική ικανότητα αναφέρεται και στο ελάχιστο μέγεθος που μπορεί να έχει μια δομή που 

βρίσκεται μέσα στη δέσμη του ηχητικού κύματος για να ανιχνευθεί. Μια δομή που είναι μικρότερη από 

το πάχος της δέσμης του ηχητικού κύματος δίνει σήμα καθόλη τη χρονική διάρκεια που βρίσκεται μέσα 

στη δέσμη, με αποτέλεσμα το σύστημα να την αντιλαμβάνεται ως δομή που έχει τις διαστάσεις του 

πάχους της δέσμης. Δέσμη μικρότερου πάχους επιτρέπει την καλύτερη απεικόνιση μικρών δομών. 

Επιπλέον, η πλευρική διακριτική ικανότητα εξαρτάται από την συχνότητα του ηχητικού κύματος και 

την διαμόρφωση της δέσμης (μεγαλύτερη συχνότητα συνεπάγεται καλύτερη πλευρική διακριτική 

ικανότητα). Στη διαγνωστική υπερηχοτομογραφία η πλευρική διακριτική ικανότητα είναι της τάξης 

του 1 mm, ενώ σε βιολογικές εφαρμογές (π.χ. απεικόνιση εμβρυϊκής ανάπτυξης σε ποντίκι) είναι της 

τάξης των μερικών δεκάδων μm.  

 

12.4.6. Υπερηχογραφία Doppler 

Μια σημαντική εφαρμογή των διαγνωστικών υπερήχων είναι η χρήση τους για την ποσοτική μέτρηση 

κίνησης, όπως για παράδειγμα μέτρηση της ταχύτητας ροής αίματος. Η παραπάνω εφαρμογή των 

υπερήχων οφείλεται σε ένα θεμελιώδες φαινόμενο της κυματικής, το οποίο παρατηρήθηκε το 1843 από 

τον C. Doppler και είναι γνωστό με το όνομα φαινόμενο Doppler. To φαινόμενο αναφέρεται στην 

περίπτωση που έχουμε ανάκλαση ηχητικού κύματος από μια επιφάνεια η οποία κινείται σε σχέση με 

τον πομποδέκτη του ήχου. Αν ηχητικό κύμα συχνότητας f0 συναντήσει ανακλαστική επιφάνεια η οποία 

κινείται με ταχύτητα που έχει μέτρο υεπιφ και γωνία θ ως προς την διεύθυνση διάδοσης του κύματος, 

τότε το ανακλώμενο ηχητικό κύμα έχει διαφορετική συχνότητα fu. Η διαφορά της αρχικής συχνότητας 

με την συχνότητα του ανακλώμενου κύματος δίνεται από τον τύπο: 

 

 𝛥 =
2𝜐 𝜋𝜄𝜑 0𝜎𝜐휈휃

𝜐
 [12-16] 

 

όπου υ είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου. Στο υπερηχογράφημα Doppler μετριέται η διαφορά της 

αρχικής με την τελική συχνότητα και με βάση την παραπάνω σχέση υπολογίζεται η ταχύτητα του 

κινούμενου στόχου.   

 



Η Φυσική της Ζωής   Κεφ. 12: Απεικόνιση  

   

 

241 

12.5. Απεικόνιση με Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό 

Παρόλη την ευρεία διάδοση του φαινομένου στην αναλυτική χημεία, η εκμετάλλευσή του για την μη 

επεμβατική απεικόνιση της εσωτερικής δομής του ανθρώπινου σώματος άρχισε περίπου 25 χρόνια 

αργότερα. Το 1973 ο Lauterbur εφάρμοσε την μαθηματική τεχνική της οπισθοπροβολής (η οποία είχε 

μόλις εφαρμοστεί το 1972 στην απεικόνιση με ακτίνες Χ σηματοδοτώντας την γέννηση της 

υπολογιστικής τομογραφίας με ακτίνες Χ) και δημοσίευσε την πρώτη μαγνητική τομογραφία ενός 

δοκιμαστικού σωλήνα με νερό. Η μέθοδος της οπισθοπροβολής παραγκωνίζεται γρήγορα, και από το 

1975 με την συμβολή του Ernst αρχίζει να εφαρμόζεται η πιο γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδος της 

κωδικοποίησης φάσης και συχνότητας για την ανακατασκευή εικόνων στην μαγνητική τομογραφία. Το 

1976 ο Mansfield παρουσίασε την πρώτη μαγνητική τομογραφία από ένα ανθρώπινο δάχτυλο ενώ το 

1980 η ομάδα του Edelstein έκανε επίδειξη της μεθόδου σε τομογραφία όλου του σώματος. Για την 

θεμελίωση της απεικόνισης με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό οι Lauterbur και Mansfield 

μοιράστηκαν το Nobel ιατρικής το 2003. Η πλήρης ονομασία της μεθόδου είναι «απεικόνιση με 

πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό» δηλαδή, με απεικόνιση που βασίζεται στον συντονισμό μαγνητικής 

ροπής των πυρήνων των ατόμων. Ωστόσο, γύρω στα 1970 ο όρος «πυρηνικός» άρχισε να παραλείπεται 

εξαιτίας των άσχημων συνειρμών που δημιουργούσε (δηλ. την ακούσια σύνδεση της λέξης 

«πυρηνικός» με την πυρηνική ακτινοβολία και τις σχετικές άσχημες παρενέργειες). Έτσι σήμερα η 

μέθοδος είναι γνωστή ως «μαγνητική τομογραφία» ή και με την αντίστοιχη αγγλική συντομογραφία 

MRI (=Magnetic Resonance Imaging). 

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει ραγδαίες τεχνολογικές ανακαλύψεις στον χώρο της μαγνητικής 

τομογραφίας και η ταχύτητα δημιουργίας της εικόνας μεγαλώνει συνεχώς. Για παράδειγμα, το 1986 

είχαμε την δυνατότητα για λήψη εικόνας σε λιγότερο από 5 sec ενώ από το 1989 γίνεται δυνατή η λήψη 

εικόνων με ρυθμό κατάλληλο για κινηματογράφηση (δηλαδή μικρότερο από 30 ms). Η χωρική 

ανάλυση στην μαγνητική τομογραφία δεν έχει θεωρητικούς περιορισμούς και συνεχώς βελτιώνεται (με 

την συνεχή επίλυση σχετικών τεχνικών περιορισμών). Σήμερα, σε απεικόνιση ρουτίνας σε εφαρμογές 

μικροσκοπίας η χωρική ανάλυση μπορεί να φτάσει μέχρι και 2 μm. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές μέθοδοι απεικόνισης στην μαγνητική τομογραφία με πληθώρα 

ειδικών εφαρμογών. Έτσι από το 1988 με πρωτοστάτη την ομάδα του Dumoulin αρχίζουν να 

εμφανίζονται μέθοδοι για την απεικόνιση ροής και διάχυσης, που σηματοδοτούν την γέννηση του 

ιδιαίτερα σημαντικού κλάδου της μαγνητικής αγγειογραφίας. Επίσης έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι στην 

μαγνητική τομογραφία που επιτρέπουν δυναμικές μελέτες κίνησης καρδιάς και άλλων οργάνων, ακόμα 

και λειτουργική απεικόνιση των διεργασιών στον εγκέφαλο. Με την τεχνική εξέλιξη των μαγνητικών 

τομογράφων είναι σήμερα δυνατή η εφαρμογή φασματοσκοπίας και η φασματοσκοπική απεικόνιση σε 

κλινική ρουτίνα, επιτρέποντας έτσι λεπτομερείς ποιοτικές και ποσοτικές μελέτες μεταβολικών ουσιών 

στο ανθρώπινο σώμα με μη επεμβατικές εξετάσεις.  

Το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) βασίζεται στην ιδιότητα που έχουν οι 

πυρήνες μερικών στοιχείων (με περιττό αριθμό πρωτονίων και/ή νετρονίων) να συμπεριφέρονται σαν 

μικροί μαγνήτες. Μέσα σε στατικό μαγνητικό πεδίο ο στοιχειώδης μαγνήτης που αντιστοιχεί σε κάθε 

πυρήνα περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με μια σταθερή συχνότητα, χαρακτηριστική για κάθε 

χημικό στοιχείο. Ο τρόπος για να ανιχνεύσουμε σήμα είναι να τοποθετήσουμε τους πυρήνες σε μεγάλο 

μαγνητικό πεδίο και να τους ακτινοβολήσουμε με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της περιοχής 

ραδιοσυχνοτήτων. Τότε οι πυρήνες συντονίζονται και μπορούμε να πάρουμε ανιχνεύσιμο σήμα με την 

μορφή εναλλασσόμενου ρεύματος στο πηνίο.  

Το θεμελιώδες φυσικό μέγεθος στο οποίο οφείλεται το φαινόμενο είναι η μαγνητική ροπή των πυρήνων 

των ατόμων της ύλης. Το ίδιο το φαινόμενο είναι ο συντονισμός της πυρηνικής μαγνητικής ροπής με 

εξωτερικά μαγνητικά πεδία. Γενικά συντονισμός στην φυσική ονομάζεται η αλληλεπίδραση ενός 

συστήματος με μια εξωτερική περιοδική διαταραχή, στην περίπτωση που η συχνότητα της διαταραχής 

συμπίπτει με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος. Το σημαντικό χαρακτηριστικό του φαινομένου του 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού είναι ότι η συχνότητα συντονισμού της πυρηνικής μαγνητικής 

ροπής καθορίζεται μονοσήμαντα από το είδος του πυρήνα και είναι ανάλογη με την ένταση του 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου στην περιοχή του πυρήνα. Οι βασικές αρχές του φαινομένου 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4, ενώ το βασικό πείραμα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού για τη 

δημιουργία σήματος και φάσματος παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 11. Οι παρακάτω παράγραφοι δίνουν 
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μια σύνοψης της προσέγγισης για τη δημιουργία τομογραφικής εικόνας με βάση το φαινόμενο 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.  

 

12.5.1. Απεικόνιση με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό  

Όπως είδαμε το φαινόμενο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού αναφέρεται στην αποδιέγερση 

πυρηνικού σπιν πυρήνων με σπιν διάφορο του μηδενός που βρίσκονται σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 

έντασης Β0. Κατά την αποδιέγερση, εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με (κυκλική) 

συχνότητα ω: 

 

 𝜔 = −𝛾𝛣0 [12-17] 

 

όπου γ η σταθερά του γυρομαγνητικού λόγου που έχει συγκεκριμένη, διαφορετική τιμή για κάθε 

πυρήνα.  

Η παραπάνω απλή σχέση ανάμεσα στη συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, την ένταση του 

πεδίου και το είδος του πυρήνα (γ), είναι η βάση τόσο για τη φασματοσκοπία (βλ. Κεφάλαιο 11) όσο 

και για την απεικόνιση με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό. Αν θεωρήσουμε το ίδιο εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο σε όλο το προς εξέταση δείγμα, η ανάλυση των συχνοτήτων που εκπέμπονται σε ένα 

πείραμα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού μας δίνει πληροφορία για τους διαφορετικούς πυρήνες 

που έχουμε στο δείγμα (φασματοσκοπία).  
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Σχήμα 12-20.  Βασική αρχή απεικόνισης με το φαινόμενο πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού με βαθμίδωση του στατικού μαγνητικού πεδίου σε αντιδιαστολή με την 

μέθοδο της φασματοσκοπίας NMR, για το ίδιο δείγμα που περιέχει π.χ. μόρια νερού 

κατανεμημένα ανομοιόμορφα στο χώρο.  
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Αντίθετα, αν θεωρήσουμε δείγμα με ένα μόνο είδος πυρήνων (ίδιου ισοτόπου, στην ίδια χημική ένωση) 

και μεταβάλλουμε την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου στο χώρο, οι συχνότητες που 

ανιχνεύουμε εξαρτώνται μόνο από την ένταση του εξωτερικού πεδίου, κι επομένως μπορούμε να 

εξάγουμε πληροφορία για την κατανομή της ύλης στο χώρο (απεικόνιση). Αυτή είναι η βασική αρχή 

των μεθόδων μαγνητικής τομογραφίας. Εδώ θεωρούμε δείγμα που αποτελείται από ένα μόνο είδος 

πυρήνων, π.χ. 1Η σε συγκεκριμένη χημική ένωση. Ένα τέτοιο δείγμα σε πείραμα φασματοσκοπίας δίνει 

σήμα σε μια μόνο συχνότητα. Για τη λήψη μαγνητικής τομογραφίας, μεταβάλλουμε στο χώρο την τιμή 

του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Ως αποτέλεσμα, το εκπεμπόμενο σήμα αποτελείται και πάλι από 

ένα πλήθος από συχνότητες. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κάθε συχνότητα αντιστοιχεί σε σήμα από 

τον ίδιο πυρήνα αλλά από διαφορετικό σημείο στον χώρο (και όχι σε διαφορετικό είδος πυρήνα), οπότε 

μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη χωρική προέλευση κάθε σήματος. Η ένταση, και κάποιες άλλες 

χαρακτηριστικές παράμετροι του σήματος καθορίζουν το είδος του ιστού που απεικονίζεται καθώς και 

την παθολογική του κατάσταση.  

Η αρχή της μεθόδου απεικόνισης με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό παρουσιάζεται στο Σχήμα 12-20. 

Η βάση της τεχνικής απεικόνισης είναι η εφαρμογή βαθμίδωσης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 

προς μια διεύθυνση, για παράδειγμα τον άξονα x. 

Η βαθμίδωση είναι η σταδιακή, γραμμική αλλαγή της τιμής του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και έχει 

ως αποτέλεσμα η τιμή του στατικού μαγνητικού πεδίου να είναι διαφορετική σε κάθε σημείο του χώρου 

κατά τον άξονα x, δηλαδή να δίνεται από την σχέση: 

 

 𝛣𝑒𝑓𝑓 = 𝛣0 + 𝛣(𝑟) [12-18] 

 

όπου r είναι η διεύθυνση εφαρμογής της βαθμίδωσης B(r), και μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τους 

άξονες x, y και z, ή και οποιοσδήποτε άλλος τυχαίος άξονας στον χώρο.  
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10 - 25 mT/m

B(x) = x Gx

B(x)max

-B(x)max

έν
τα

σ
η

- FOV/2

FOV/2
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Σχήμα 12-21. Στην απεικόνιση πυρηνικού μαγνητικού  συντονισμού η θέση κωδικοποιείται ως 

αλλαγή της συχνότητας που επιτυγχάνουμε με αλλαγή της τιμής έντασης του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου ως συνάρτηση της θέσης του (πρόσθεση ή αφαίρεση επιπλέον μαγνητικού 

πεδίου που τιμή του μεταβάλλεται γραμμικά με τη θέση ως προς ένα ή περισσότερους άξονες του 

χώρου. FOV=Field-Of-View είναι ο συνήθης όρος για το πεδίο απεικόνισης.  

 

Στην πραγματικότητα η βαθμίδωση του πεδίου υλοποιείται με την εφαρμογή ενός δεύτερου στατικού 
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μαγνητικού πεδίου επιπλέον του Β0, με τιμή που μεταβάλλεται γραμμικά με την απόσταση και 

εκτείνεται από αρνητικές τιμές (δηλ. μείωση της τιμής του Β0) μέχρι και θετικές τιμές (αύξηση της 

τιμής του Β0) και εφαρμόζεται σε όλη την έκταση του απαιτούμενου πεδίου απεικόνισης (Σχήμα 

12-21). Η τιμή της βαθμίδωσης δίνεται ως συνάρτηση της θέσης κατά τον άξονα εφαρμογής r: 

 

 𝛣(𝑟) = 𝑟𝐺𝑟 [12-19] 

 

όπου Gr είναι η κλίση της ευθείας που χαρακτηρίζει τη μεταβολή της έντασης του πεδίου κατά την 

διεύθυνση r. Η τιμή της κλίσης είναι σχετικά μικρή, και συνήθως κυμαίνεται στην περιοχή των 10-25 

mT/m. 

 

Το πλήθος των συχνοτήτων που λαμβάνουμε σε αυτήν την περίπτωση οφείλονται σε πυρήνες ίδιου 

ισοτόπου σε ίδια ένωση (π.χ. 1Η στο μόριο νερού) που βρίσκονται όμως σε διαφορετικές θέσεις πάνω 

στον άξονα x. Με αυτόν τον τρόπο ανακτούμε τη χωρική πληροφορία ως προς μια διεύθυνση. Καθώς 

ο προσδιορισμός της θέσης στον τρισδιάστατο χώρο απαιτεί τον καθορισμό της θέσης ως προς τρεις 

τουλάχιστο ορθογώνιες μεταξύ τους διευθύνσεις, για την πλήρη ανάκτηση της χωρικής πληροφορίας 

στην μαγνητική τομογραφία απαιτείται η εφαρμογή βαθμίδωσης του στατικού πεδίου σε τρεις μεταξύ 

τους κάθετες διευθύνσεις. Η εφαρμογή της βαθμίδωσης του πεδίου μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια 

της εφαρμογής των παλμών Β1, κατά την διάρκεια της ανάγνωσης του σήματος, ή και στα ενδιάμεσα 

διαστήματα εφαρμογής παλμών. Η επίπτωση της εφαρμογής βαθμίδωσης στο σύστημα των πυρήνων 

είναι ανάλογη με την θέση εφαρμογής της κατά την ακολουθία των παλμών. Το πιο σύνηθες είδος 

παλμοσειρών μαγνητικής τομογραφίας είναι οι λεγόμενες τομογραφικές μέθοδοι, όπου βαθμίδωση 

πεδίου ως προς μια διεύθυνση (π.χ. τον άξονα z) χρησιμοποιείται για την επιλογή μιας τομής προς 

απεικόνιση, ενώ βαθμίδωση πεδίου στις υπόλοιπες 2 διευθύνσεις (π.χ. τον άξονα x και y) 

χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση της θέσης των πυρήνων πάνω στο επίπεδο της τομής ως προς 

την συχνότητα και την φάση.   

 

12.5.2. Βαθμίδωση πεδίου για κωδικοποίηση θέσης 

Η επιλογή τομής γίνεται με την εφαρμογή βαθμίδωσης πεδίου παράλληλα με την εφαρμογή των 

παλμών Β1. Μια διαγραμματική παρουσίαση της βασικής αρχικής και ένα παράδειγμα παλμοσειράς 

για την επιλογή τομής φαίνεται στο Σχήμα 12-22. Η βαθμίδωση εφαρμόζεται σε διεύθυνση κάθετη με 

την επιθυμητή διεύθυνση της τομής (στο παράδειγμα κατά τον άξονα z), και αναγκάζει τα υδρογόνα 

του σώματος να συντονίζονται σε συχνότητες διαφορετικές ανάλογα με την θέση τους πάνω στον άξονα 

εφαρμογής της βαθμίδωσης. Η εφαρμογή παλμού ανάγνωσης Β1 αναγκάζει σε συντονισμό μόνο 

εκείνους τους πυρήνες που έχουν συχνότητα συντονισμού ίδια με την συχνότητα του παλμού. Έτσι, η 

χρήση συγκεκριμένου είδος παλμού Β1 που μπορεί να συντονίσει μια μικρή περιοχή συχνοτήτων Δω, 

έχει ως αποτέλεσμα τον συντονισμό των πυρήνων ενός μόνο λεπτού παραλληλεπιπέδου που αντιστοιχεί 

στην παραπάνω περιοχή συχνοτήτων Δω.  

Η παραπάνω σχέση υποδηλώνει ότι το πάχος της απεικονιζόμενης τομής είναι μικρότερο όταν ο παλμός 

Β1 συντονίζει μικρότερο διάστημα συχνοτήτων (είναι δηλαδή περισσότερο επιλεκτικός), ή/και όταν η 

βαθμίδωση του πεδίου έχει μεγαλύτερη τιμή. Η διαδικασία επιλογής τομής έχει ως αποτέλεσμα η 

εγκάρσια μαγνήτιση που δημιουργείται από τον παλμό ανάγνωσης να προέρχεται μόνο από πυρήνες 

που βρίσκονται μέσα στην επιλεγμένη τομή. Η βαθμίδωση επιλογής τομής διαρκεί όσο και ο χρόνος 

εφαρμογής του παλμού, άρα κατά την ανάγνωση του σήματος ο ανιχνευτής δίνει σήματα με μια μόνο 

συχνότητα, που βέβαια προέρχεται από πυρήνες που βρίσκονται μέσα στην επιλεγμένη τομή, έχουν 

δηλαδή γνωστή θέση ως προς μια διεύθυνση. Ωστόσο, η ακριβής θέση των πυρήνων μέσα την 

επιλεγμένη τομή (δηλ. ως προς τις άλλες 2 διευθύνσεις) δε μπορεί να προσδιοριστεί. Για να γίνει ο 

προσδιορισμός στις 2 υπόλοιπες διευθύνσεις χρησιμοποιούνται δύο ακόμη βαθμιδώσεις του 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.  
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Σχήμα 12-22. Επιλογή τομής με την εφαρμογή βαθμίδωσης πεδίου με σύγχρονη εφαρμογή του 

παλμού Β1.  
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Σχήμα 12-23. Κωδικοποίηση της θέσης των πυρήνων με διαφοροποίηση της συχνότητας  

περιστροφής εγκάρσιας μαγνήτισης κατά την ανάγνωση του σήματος.   

 

Συγκεκριμένα, εφαρμογή βαθμίδωσης σε μια από τις δύο εναπομένουσες διευθύνσεις (π.χ. κατά τον 
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άξονα y) αναγκάζει την εγκάρσια μαγνήτιση να περιστρέφεται σε διαφορετική συχνότητα ανάλογα με 

τη θέση ως προς τη διεύθυνση εφαρμογής της βαθμίδωσης. Η συχνότητα περιστροφής της εγκάρσιας 

μαγνήτισης είναι λοιπόν συνάρτηση της θέσης της ως προς τον άξονα κατά τον οποίο εφαρμόζεται η 

βαθμίδωση. Ανάγνωση του σήματος κατά τη διάρκεια εφαρμογής αυτής της βαθμίδωσης αναδεικνύει 

ένα πλήθος συχνοτήτων, κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε διαφορετική θέση ως προς την 

διεύθυνση εφαρμογής της μαγνήτισης (πάντα βέβαια μέσα στην επιλεγμένη τομή). Έτσι, 

προσδιορίζεται η θέση και ως προς μια δεύτερη διεύθυνση. Η διαδικασία της κωδικοποίησης θέσης με 

την εφαρμογή βαθμίδωσης κατά την ανάγνωση του σήματος ονομάζεται και κωδικοποίηση συχνότητας 

(μια και η θέση κωδικοποιείται ως διαφορά στην συχνότητα). Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται 

σχηματικά στο Σχήμα 12-23.  

Επίσης στο Σχήμα 12-24 φαίνεται ένα παράδειγμα παλμοσειράς όπου μετά την επιλογή της τομής 

ακολουθεί κωδικοποίηση συχνότητας. Η παλμοσειρά περιέχει και παλμό δημιουργίας ηχούς των σπιν, 

μια και αυτή είναι η πιο συνηθισμένη πρακτική στην διαγνωστική μαγνητική τομογραφία. Να τονιστεί 

ότι τα γραμμοσκιασμένα τμήματα των παλμών της βαθμίδωσης πεδίων δεν παίζουν κανένα ρόλο για 

την κωδικοποίηση, αλλά χρησιμοποιούνται για την αναίρεση της διασποράς της εγκάρσιας μαγνήτισης 

η οποία είναι μια ‘παρενέργεια’ της εφαρμογής της βαθμίδωσης πεδίων.  
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Σχήμα 12-24. Παλμοσειρά ηχούς των σπιν, όπου φαίνονται οι παλμοί βαθμίδωσης για την  

επιλογή τομής και την κωδικοποίηση συχνότητας.  

 

Για τον προσδιορισμό της θέσης στην τρίτη διάσταση χρησιμοποιείται η μέθοδος κωδικοποίησης της 

φάσης. Κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στον παλμό ανάγνωσης και 

την ανάγνωση του σήματος, εφαρμόζεται στο σύστημα μια τρίτη βαθμίδωση πεδίου κατά την 

εναπομένουσα διεύθυνση (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, κατά τον άξονα x). Και πάλι, κατ’ αναλογία 

με την προηγούμενη περίπτωση, η εγκάρσια μαγνήτιση περιστρέφεται με διαφορετική συχνότητα 

ανάλογα με την θέση της ως προς τον άξονα εφαρμογής της βαθμίδωσης.  

Ωστόσο, μόλις σταματήσει η εφαρμογή της βαθμίδωσης, η εγκάρσια μαγνήτιση περιστρέφεται πάλι με 

την γνωστή αρχική συχνότητα συντονισμού ω0, ίδια για όλα τα σημεία κατά μήκος του άξονα x. Η 

προηγούμενη όμως διαφορετική συχνότητα περιστροφής έχει αναγκάσει το άνυσμα της εγκάρσιας 

μαγνήτισης σε διαφορετικά σημεία κατά τον άξονα x να βρίσκεται σε διαφορετική φάση. Αυτό 

συμβαίνει γιατί η διαφορετική συχνότητα περιστροφής που δημιούργησε η βαθμίδωση κατά την 

εφαρμογής της έχει ως αποτέλεσμα τα ανύσματα της εγκάρσιας μαγνήτισης να διαγράψουν σε ίδιο 

χρόνο (τον χρόνο εφαρμογής της βαθμίδωσης tG) διαφορετικό τόξο (φ). Στο τέλος λοιπόν του χρονικού 

διαστήματος εφαρμογής της βαθμίδωσης, η φάση του κάθε διανύσματος είναι συνάρτηση της θέσης 
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του κατά τον άξονα x. 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας κωδικοποίησης φάσης φαίνεται γραφικά στο Σχήμα 12-25. Μετά από 

την κωδικοποίηση φάσης, ακολουθεί η κωδικοποίηση συχνότητας κατά την ανάγνωση του σήματος. 

Ως αποτέλεσμα των δύο κωδικοποιήσεων, κάθε στοιχειώδης περιοχή μέσα στην τομή να 

χαρακτηρίζεται από την δική της φάση και την δική της συχνότητα περιστροφής, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 12-26. Η εφαρμογή του μετασχηματισμού Fourier σε δυο διαστάσεις μπορεί να αναδείξει την 

παραπάνω διαφορά σε συχνότητα και φάση, αναδεικνύοντας έτσι και την θέση στο επίπεδο της 

μαγνήτισης που δημιουργεί το σήμα. Ωστόσο, για να γίνει αυτό πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία 

της κωδικοποίησης φάσης-συχνότητας για διαφορετικές τιμές της βαθμίδωσης κωδικοποίησης φάσης, 

ίσες με τον αριθμό των διαφορετικών θέσεων που θέλουμε να ξεχωρίσουμε κατά την διεύθυνση 

κωδικοποίησης φάσης. Έτσι, όλο το πείραμα επαναλαμβάνεται για Ν φορές (συνήθως το Ν είναι ίσο 

με 128 ή 256 ή 512), όπως φαίνεται και στο Σχήμα 12-27.  

Γενικά, η ένταση και η χρονική διάρκεια της εφαρμογής της βαθμίδωσης είναι πολύ σημαντικά μεγέθη 

που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της τελικής εικόνας. Σε γενικές γραμμές, για μικρές διαστάσεις 

πεδίου απεικόνισης (FOV) και για μικρή διάσταση εικονοστοιχείου (μεγάλη χωρική ανάλυση) ως προς 

κάποια διεύθυνση, χρειάζεται αύξηση της έντασης ή/και της χρονικής διάρκειας της βαθμίδωσης κατά 

αυτή τη διεύθυνση. Τέλος, να τονιστεί ότι οι παραπάνω διαδικασίες της κωδικοποίησης στις τρεις 

διαστάσεις (επιλογή τομής, κωδικοποίηση συχνότητας και φάσης) μπορούν να γίνουν σε 

οποιουσδήποτε άξονες (κάθετους μεταξύ τους) που βρίσκονται σε τυχαία θέση στο χώρο, επιτρέποντας 

έτσι την δημιουργία μαγνητικής τομογραφίας σε οποιοδήποτε επίπεδο.  

 

 

Gx

x x

 

Σχήμα 12-25. Κωδικοποίηση της θέσης των πυρήνων με διαφοροποίηση της φάσης της 

περιστροφικής κίνησης της εγκάρσιας μαγνήτισης μετά από εφαρμογή βαθμίδωσης 

πεδίου.  
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Σχήμα 12-26. Τελικό αποτέλεσμα της κωδικοποίησης φάσης και συχνότητας στην 

εγκάρσια μαγνήτιση μιας επιλεγμένης τομής κατά την ανάγνωση του σήματος. 
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Σχήμα 12-27. Παλμοσειρά ηχούς των σπιν, όπου φαίνονται οι παλμοί βαθμίδωσης για την 

επιλογή τομής και την κωδικοποίηση συχνότητας, και την κωδικοποίηση φάσης. 

 

 

12.5.3. Παλμοσειρές 

Η διαδοχή των παλμών Β1 που χρησιμοποιούνται μαζί με τις αντίστοιχες βαθμιδώσεις πεδίου Β0 

αποτελούν την παλμοσειρά ή ακολουθία παλμών. Ανάλογα με την σύνθεση και την διαδοχή των 

παλμών στην παλμοσειρά διακρίνουμε μια πληθώρα από μεθόδους απεικόνισης στην μαγνητική 

τομογραφία. Από τις πιο απλές και συχνά χρησιμοποιούμενες παλμοσειρές είναι αυτή της «ηχούς των 

σπιν» ή αλλιώς spin-echo, που φαίνεται στο Σχήμα 12-27. Αποτελείται από έναν παλμό ανάγνωσης 90ο 

και έναν παλμό συγχρονισμού 180ο, καθώς και τις ανάλογες βαθμιδώσεις πεδίων. Βασικές παράμετροι 

σε αυτήν την παλμοσειρά είναι ο χρόνος επανάληψης της παλμοσειράς TR και ο χρόνος για την 

δημιουργία ηχούς TE.  

Μετά τις ανάλογες επαναλήψεις της παλμοσειράς με διαφορετικές τιμές της βαθμίδωσης φάσης, ο 2Δ 

μετασχηματισμός Fourier δίνει την τομογραφία μιας τομής. Για τη δημιουργία διαδοχικών 
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τομογραφιών απαιτείται η επανάληψη όλης της διαδικασίας με διαφορετική τιμή επιλογής συχνοτήτων 

για τους δύο παλμούς Β1. Ωστόσο, για την επίσπευση της όλης διαδικασίας έχουν σχεδιαστεί σχήματα 

παλμοσειρών που εκμεταλλεύονται τον χρόνο TR για την δημιουργία διαδοχικών τομογραφιών, 

επιτυγχάνοντας έτσι την απεικόνιση αρκετών διαδοχικών τομών στον χρόνο που απαιτείται για την 

απεικόνιση μιας μόνο τομής. Ένα τέτοιο σχήμα φαίνεται στο Σχήμα 12-28. 

Η αντίθεση σε εικόνες που δημιουργούνται με βάση την παραπάνω παλμοσειρά εξαρτάται από την τιμή 

που έχουν οι χρόνοι TR και ΤΕ. Μικρός χρόνος TR δίνει αντίθεση Τ1 ενώ μεγάλος χρόνος ΤΕ δίνει 

αντίθεση Τ2.  

 

90o

90o
180o

90o
180o

90o
180o

90o
180o

ΤR

τομή 1 τομή 2 τομή 3 τομή 4 τομή 1

τομή

συχνότητα

φάση

RF

 

Σχήμα 12-28.  Παλμοσειρά της «ηχούς των σπιν» ή αλλιώς spin-echo, πολλαπλών τομών στην 

απεικόνιση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. 

 

RF

90o

ΤΕ

τομή

συχνότητα

φάση

ΤR

180o 180o 180o

ΤI

 

Σχήμα 12-29. Παλμοσειρά ανάκτησης αντιστροφής μαγνητισμού (inversion-recovery) στην 

απεικόνιση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. 
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Μια άλλη συνηθισμένη παλμοσειρά είναι αυτή της ανάκτησης αντιστροφής μαγνήτισης (inversion-

recovery), που φαίνεται στο Σχήμα 12-29. Τα βασικά χαρακτηριστικά της παλμοσειράς είναι ο αρχικός 

παλμός προετοιμασίας 180ο που χρησιμοποιείται για να αντιστρέψει την διαμήκη μαγνήτιση. Όπως 

αυτή χαλαρώνει με χρόνο Τ1, εφαρμόζεται ο παλμός ανάγνωσης 90ο. Το υπόλοιπο της παλμοσειράς 

είναι η γνωστή ηχώς των σπιν. Στην παλμοσειρά ανάκτησης αντιστροφής μαγνήτισης έχουμε τις 

γνωστές χαρακτηριστικά χρονικά διαστήματα της επανάληψης (TR) και της δημιουργίας ηχούς των 

σπιν (TE), αλλά και το επιπλέον χρονικό διάστημα της αντιστροφής της μαγνήτισης (TI). Αυτό το 

επιπλέον χρονικό διάστημα δίνει περισσότερη ευελιξία για τον σχεδιασμό παλμοσειρών ανάκτησης 

μαγνήτισης πολλαπλών τομών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 12-30.  

 

ΤR
ΤI

90o
180o

SE

180o

ΤR

1
1

1

180o

2
2

2

3
3

3

ΤI ΤI ΤI

ΤR

1
1

1

180o

2
2

2

3
3

3

4
4

4

5
5

5

 

Σχήμα 12-30.  Παλμοσειρά ανάκτησης αντιστροφής μαγνητισμού (inversion-recovery) και δύο 

παραλλαγές για την δημιουργία πολλαπλών τομών σε μια επανάληψη. Για ευκολία, δίνονται μόνο 

οι παλμοί Β1, ενώ οι γραμμοσκιασμένες επιφάνειες συμβολίζουν το υπόλοιπο της παλμοσειράς 

ηχούς των σπιν. Η αρίθμηση υποδηλώνει τον παλμό και το υπόλοιπο της παλμοσειράς που 

αντιστοιχούν στην ίδια τομή.  

 

Η παλμοσειρά ανάκτησης αντιστροφής μαγνήτισης χρησιμοποιείται κυρίως για να δώσει εικόνες με 

μεγάλη αντίθεση Τ1. Αυτό συμβαίνει γιατί με την αρχική αντιστροφή της μαγνήτισης πληθυσμοί των 

σπιν με διαφορετικούς χρόνους Τ1 έχουν χαλαρώσει σε διαφορετικό βαθμό την στιγμή της εφαρμογής 

του παλμού ανάγνωσης, με αποτέλεσμα να δίνουν διαφορετική τιμή αρχικής μαγνήτισης για την 

περαιτέρω ανάγνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παλμοσειρά ανάκτησης αντιστροφής μαγνήτισης έχει 

η περίπτωση όπου ο χρόνος αντιστροφής ΤΙ επιλέγεται έτσι ώστε να συμπίπτει με την στιγμή που η 

μαγνήτιση από ιστό με συγκεκριμένο Τ1 όπως χαλαρώνει να περνάει ακριβώς από το μηδέν. Το 

αποτέλεσμα είναι στην τελική εικόνα να μην έχουμε καθόλου σήμα από αυτό τον ιστό. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα φαίνεται στο Σχήμα 12-31. 

Εκτός από τις παραπάνω απλές παλμοσειρές υπάρχει σήμερα ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός 

παλμοσειρών για την απεικόνιση της ανατομίας στην μαγνητική τομογραφία. Η κάθε μια παλμοσειρά 

είναι σχεδιασμένη για την ανάδειξη σκιαγραφικής αντίθεσης για συγκεκριμένα τμήματα του σώματος 

και συγκεκριμένη πολλές φορές παθολογία. Επίσης, υπάρχουν ένα πλήθος παλμοσειρών που 

βασίζονται σε κάπως διαφορετική αρχή λειτουργίας ως προς την κωδικοποίηση της θέσης και 

προσφέρουν μια σειρά από διαφορετικά πλεονεκτήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 

ιδιαίτερα έντονα: 
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 παλμοσειρές που δίνουν μαγνητικές τομογραφίες με πολύ μικρό συνολικό χρονικό διάστημα 

απεικόνισης (fast MRI),  

 παλμοσειρές που απεικονίζουν την κίνηση, π.χ. διάχυση και κυρίως ροή αίματος (ΜRA = Magnetic 

Resonance Angiography),  

 παλμοσειρές για την δυναμική απεικόνιση της λειτουργίας (fMRI = Functional Magnetic 

Resonance Imaging),  

 καθώς και παλμοσειρές που απομονώνουν το φάσμα από συγκεκριμένο στοιχειώδη όγκο του 

σώματος δίνοντας έτσι την δυνατότητα για την επιλεκτική απεικόνιση της εσωτερικής κατανομής 

συγκεκριμένων μεταβολιτών (spectroscopic imaging) 

 

σήμα

ΤΙνερού

νερό

λίπος

καταστολή λίπους καταστολή νερού

ΤΙλίπους

 

Σχήμα 12-31. Επιλεκτική καταστολή σήματος από ιστούς με συγκεκριμένο Τ1 με κατάλληλη 

επιλογή του χρόνου ΤΙ = 0.69 Τ1, όπου Τ1 ο χρόνος εγκάρσιας επαναφοράς του σήματος που 

καταστέλεται. 

 

 

12.5.4. Μαγνητικός τομογράφος 

Η συσκευή για την φασματοσκοπία ή απεικόνιση με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό αποτελείται κατ’ 

αρχήν από τον μαγνήτη που δημιουργεί το εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο Β0. Ο μαγνήτης μπορεί 

να είναι υπεραγώγιμος, ή ηλεκτρομαγνήτης ή μόνιμος μαγνήτης. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις 

πρόκειται για ένα δακτύλιο αγωγού (υπεραγωγού ή κανονικού αγωγού) όπου διέρχεται ηλεκτρικό 

ρεύμα υψηλής έντασης με αποτέλεσμα την δημιουργία μαγνητικού πεδίου στην διεύθυνση κάθετα προς 

το επίπεδο του αγωγού. Οι ηλεκτρομαγνήτες που χρησιμοποιούν κανονικούς αγωγούς δεν επιτρέπουν 

την δημιουργία μεγάλων μαγνητικών πεδίων γιατί ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας του ηλεκτρικού 

ρεύματος χάνεται σε θερμότητα αυξάνοντας απαγορευτικά την θερμοκρασία του συστήματος. 

Αντίθετα, με την χρήση υπεραγωγών μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερες τιμές μαγνητικού πεδίου. 

Σήμερα οι πιο συχνοί μαγνήτες στους μαγνητικούς τομογράφους είναι υπεραγώγιμοι. Ο παλμός 

εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος Β1 δημιουργείται από ειδικά πηνία ή περιελίξεις που 

τοποθετούνται γύρω από την περιοχή προς εξέταση. Στα φασματόμετρα τα πηνία εκπομπής και 

ανίχνευσης είναι συνήθως ενσωματωμένα στην κοιλότητα του μαγνήτη. Στους τομογράφους ωστόσο 

υπάρχει ένα πλήθος από διαφορετικά τέτοια πηνία, ανάλογα με την ανατομική περιοχή που 

απεικονίζεται. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν είναι της τάξης των μΤ και η 

συχνότητα είναι στην περιοχή των ραδιοφωνικών συχνοτήτων, 15-80 ΜHz. Τέλος, το σύστημα 

φασματοσκοπίας και απεικόνισης το συμπληρώνουν περίπλοκα ηλεκτρονικά για την παραγωγή και 

ανίχνευση των παλμών (και στην περίπτωση της τομογραφίας, για την παραγωγή βαθμιδώσεων 

μαγνητικού πεδίου), την επεξεργασία του σήματος και την παρουσίαση του φάσματος ή της εικόνας. 
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13. Υδροδυναμικές και Άλλες Μέθοδοι Μελέτης  

 

Ελένη Καλδούδη 

 

 

Κλείνοντας το δεύτερο μέρος του βιβλίου με την αναδρομή σε βασικές κατηγορίες μελέτης της έμβιας 

ύλης, θα πρέπει να αναφέρουμε μια μεγάλη ομάδα τεχνικών που βασίζονται στη μελέτη της κίνησης 

μικροσκοπικών βιολογικών σωματιδίων (π.χ. κυτταρικών συστατικών ή μακρομορίων) για την 

ανάλυση, τον διαχωρισμό και την εξαγωγή πληροφορίας για το σχήμα, τον όγκο, τη μάζα.  

Σε αυτές τις μεθόδους εκμεταλλευόμαστε την κίνηση άγνωστων σωματιδίων σε διαλύματα ή και στο 

κενό, η οποία μπορεί να είναι μεταφορική στο πεδίο βαρύτητας ή σε κάποιο άλλο εξωτερικό πεδίο 

δυνάμεων (π.χ. ηλεκτρικού πεδίου σε περίπτωση φορτισμένων σωματιδίων) ή και περιστροφική υπό 

την επήρεια κεντρομόλου δύναμης.  Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται μια συνοπτική 

αναφορά και μελέτη των φαινομένων και των δυνάμεων που διέπουν την καθίζηση και φυγοκέντρηση 

βιολογικών διαλυμάτων, καθώς και τη φασματομετρία μάζας.   

 

13.1. Μερικές έννοιες από δυναμική και κινητική σωμάτων  

13.1.1. Δύναμη της βαρύτητας 

Δύναμη βαρύτητας F12 μεταξύ δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 δίνεται από νόμο της παγκόσμιας έλξης: 

 

 𝐹12 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑅12
2  [13-1] 

 

όπου,  F12 είναι η δύναμη βαρύτητας μεταξύ δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, 

R12 η μεταξύ τους απόσταση και G η παγκόσμια σταθερά βαρύτητας (= 6.673(10)×10−11 Nm2kg2).

  

Για την περίπτωση της βαρυτικής δύναμης στην επιφάνεια της Γης, ξέρουμε την μάζα της Γης και την 

ακτίνα της (επομένως και την απόσταση ανάμεσα στα δύο σώματα). Επομένως το βάρος των σωμάτων 

(B) είναι ανάλογο της μάζας τους (m) και δίνεται από την σχέση: 

 

 𝛣 =
𝐺𝛭𝛾 𝜍

𝑅𝛾 𝜍
2 𝑚 = 𝑔𝑚 [13-2] 

  

όπου g είναι η επιτάχυνση στην επιφάνεια της Γης. Η τιμή της επιτάχυνσης εξαρτάται από την ακτίνα 

της Γης, η οποία δεν είναι η ίδια. Π.χ. στον Ισημερινό η ακτίνα είναι μεγαλύτερη ενώ στους πόλους 

μικρότερη. Για γενική χρήση ωστόσο, δεχόμαστε μια μέση τιμή, την πρότυπη επιτάχυνση βαρύτητας 

στην επιφάνεια της Γης, ίση με 9.80665 m·s-2. 

Σύμφωνα με τον γενικό νόμο του Νεύτωνα, μια δύναμη που ενεργεί σε μια μάζα προκαλεί την αλλαγή 

της κινητικής της κατάστασης. Διαφορετικές δυνάμεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές πειραματικές 

διατάξεις και αφορούν διαφορετικές ιδιότητες της ύλης, Ωστόσο, για τον υπολογισμό της μάζας ενός 

σωματίου, η βαρυτική δύναμη έχει ένα πολύ θελκτικό χαρακτηριστικό: την αισθάνονται όλα τα 

σωμάτια και επιπλέον η δύναμη εξαρτάται μόνο από τη μάζα, και όχι από το σχήμα, τον όγκο, το φορτίο 

ή άλλες λεπτομέρειες χημικής σύνθεσης.  
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13.1.2. Υδροστατική πίεση 

Η πίεση (P) ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της δύναμης (dF) που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια 

προς το εμβαδό (dA) της επιφάνειας:  

 

 𝑃 =
𝑑𝐹

𝑑𝐴
 [13-3] 

 

Η πίεση χαρακτηρίζεται μόνο από το μέτρο της, δηλ. είναι βαθμωτό μέγεθος. Μονάδα μέτρησης της 

πίεσης: (παραγόμενο φυσικό μέγεθος του SI) Pascal (Pa).  

 

 [𝑃] = 𝑃𝑎𝑠𝑐ℎ𝑎𝑙 = 𝑃𝑎 = 𝑁 m−1 = Kgm−1 s−2 [13-4] 

 

h

dB

dA

dF

dF

dFdF

 

Σχήμα 13-1. Υδροστατική πίεση σε υγρό που ηρεμεί – εξαρτάται από το βάθος.  

 

Σε υγρό που ηρεμεί δεν μπορεί να ασκείται εφαπτομενική δύναμη. Αν αυτό συμβαίνει, και επειδή το 

υγρό μπορεί να αλλάξει σχήμα με επίδραση δυνάμεων, το στρώμα που δέχεται την εφαπτομενική  

δύναμη θα κινηθεί, επομένως το υγρό δεν θα είναι σε ηρεμία.  Σε ένα υγρό που ηρεμεί, σε κάθε σημείο 

του ασκείται πίεση (πίεση είναι η δύναμη που ασκείται κάθετα στην μονάδα επιφάνειας) που οφείλεται 

στο βάρος των υπερκείμενων στρωμάτων υγρού. Αυτή ονομάζεται υδροστατική πίεση και εξαρτάται 

από το βάθος (Σχήμα 2-15). Επίσης, μια και το υγρό ηρεμεί, δηλαδή δεν υπάρχει εσωτερική κίνηση, 

είναι ασφαλές να πούμε ότι ασκείται ίση υδροστατική πίεση κάθετα σε όλα τα σημεία της επιφάνειας 

ενός στοιχειώδους όγκου υγρού.  

Ας θεωρήσουμε στοιχειώδη επιφάνεια dA που βρίσκεται σε βάθος h. Η στοιχειώδης υπερκείμενη στήλη 

υγρού ύψους h, όγκου Vh και μάζας mh, έχει πυκνότητα ρυ: 

 

 휌𝜐 =
𝑚ℎ
𝑉ℎ
⇔𝑚ℎ = 휌𝜐𝑉ℎ = 휌𝜐ℎ𝑑𝐴 [13-5] 

 

και το βάρος της στήλης υγρού (Βh) σε βάθος h:  

 

 𝑑𝐵ℎ = 𝑔𝑚𝜐 = 𝑔휌𝜐ℎ𝑑𝐴 [13-6] 

Η πίεση P(h) σε βάθος h εξαιτίας του βάρους του υγρού είναι:   
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 𝑃(ℎ) =
𝑑𝐵ℎ
𝑑𝐴

= 𝑔휌𝜐ℎ [13-7] 

 

Αν θεωρήσουμε ότι στην επιφάνεια του υγρού ασκείται μια επιπλέον πίεση P0 (π.χ. ατμοσφαιρική), 

τότε ο γενικός τύπος για την πίεση σε βάθος h μέσα σε υγρό είναι: 

 

 𝑃(ℎ) = 𝑃0 + 𝑔휌𝜐ℎ [13-8] 

 

 

13.1.3. Άνωση 

Συγκεκριμένα, έστω στοιχειώδης όγκος σώματος (μ) πλευράς dh, πυκνότητας ρμ που είναι βυθισμένος 

σε υγρό πυκνότητας ρυ σε βάθος h.   

h

ρυ

dh

dh

dh
dh

dF1

dF2

 

Σχήμα 13-2. H δύναμη της άνωσης ως διαφορά πίεσης στις επιφάνειες βυθισμένου σώματος.  

 

Εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης στην πάνω και την κάτω επιφάνεια του σώματος που διαφέρουν ως 

προς το βάθος τους από την επιφάνεια του υγρού, ασκείται υδροστατική πίεση P1 και P2 αντίστοιχα, 

που δίνουν μια συνιστάμενη πίεση (dP) προς τα πάνω, ίση με: 

 

 

𝑑𝑃 = 𝑃2 − 𝑃2 = 

      = [𝑃0 + 𝑔휌𝜐(ℎ + 𝑑ℎ)] − (𝑃0 + 𝑔휌𝜐ℎ) = 

      =  𝑔휌𝜐𝑑ℎ 

[13-9] 

 

Κι επομένως, η συνιστάμενη δύναμη FA που δημιουργεί αυτή την πίεση είναι: 

 

 

𝑑𝐹𝐴 = 𝑑𝑃 𝑑𝐴 = 

       = 𝑔휌𝜐 𝑑ℎ 𝑑𝐴 

       =  𝑔휌𝜐 𝑑𝑉𝜇 

[13-10] 
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Γενικεύοντας, για ένα σώμα όγκου Vμ, που βρίσκεται βυθισμένο σε υγρό πυκνότητας ρυ που ηρεμεί, 

ασκείται δύναμη FA αντίθετη του βάρους και ίση με g·ρυ·Vμ, δηλαδή με μέτρο ανάλογο της πυκνότητας 

του υγρού και του όγκου του σώματος. Αυτού του είδους η δύναμη ονομάζεται άνωση.   

Μια άλλη προσέγγιση για να μελετήσουμε την άνωση είναι η παρακάτω. Αν θεωρήσουμε ένα σώμα 

βυθισμένο σε υγρό, δέχεται σε όλες τις επιφάνειες που είναι σε επαφή με το υγρό δυνάμεις εξαιτίας της 

υδροστατικής πίεσης. Η υδροστατική πίεση εξαρτάται μόνο από την πυκνότητα του υγρού και από 

βάθος. Επομένως, ένα άλλο σώμα με το ίδιο σχήμα και τον ίδιο όγκο θα δέχεται την ίδια πίεση. Άρα οι 

δυνάμεις που δέχεται ένα σώμα εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης δεν εξαρτώνται από την πυκνότητα 

και την μάζα του. Ωστόσο, αν σκεφτούμε το γεγονός ότι εξαρτώνται από το βάθος μέσα στο υγρό, ή 

καλύτερα από την διαφορά βάθους ανάμεσα σε δύο σημεία, είναι ασφαλές να πούμε ότι αυτές οι 

δυνάμεις εξαρτώνται από τις διαστάσεις του σώματος και (μια και οι δυνάμεις σε πιο βαθιά σημεία 

είναι μεγαλύτερες από αυτές σε σημεία υψηλότερα) τελικά παρουσιάζουν μια συνισταμένη με φορά 

αντίθετη του βάρους.  

Ουσιαστικά, σε κατάσταση ισορροπίας του υγρού στη θέση του σώματος βρίσκεται ένας ίσος όγκος 

υγρού που ισορροπεί και δέχεται πιέσεις ίδιες με αυτές που δέχεται το σώμα. Μια και ο όγκος αυτός 

του υγρού είναι σε ισορροπία είναι ασφαλές να πούμε ότι η συνισταμένη δύναμη που ασκείται πάνω 

του είναι μηδενική, άρα η συνισταμένη που ασκείται εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης είναι ίση και 

αντίθετη με το βάρος του τμήματος του υγρού που αντικαθιστά το σώμα. Έτσι διατυπώνεται ο γνωστός 

νόμος της άνωσης: «ένα σώμα που βρίσκεται μερικώς ή ολικώς βυθισμένο σε υγρό (ή αέριο) υφίσταται 

μια δύναμη αντίθετη του βάρους του και ίση με το βάρος του υγρού (ή αερίου) που εκτοπίζει».  

 

13.1.4. Τριβή και ιξώδες υγρού  

Αν το δούμε κάπως απλοϊκά, οι δυνάμεις τριβής αναπτύσσονται εξαιτίας ηλεκτροστατικών δυνάμεων 

έλξης ανάμεσα στα μόρια του υγρού (ή δύο επιφανειών στερεών σωμάτων, αν μιλάμε για στερεά). Για 

να μπορέσει κανείς να κινήσει ένα στερεό σώμα μέσα σε ένα υγρό, θα πρέπει κατά τη διαδικασία να 

κινήσει και μερικά μόρια του υγρού. τα μόρια που βρίσκονται κοντά στο στερεό διαταράσσονται 

περισσότερο. Όσο απομακρυνόμαστε από το στερεό, η διαταραχή μικραίνει.   

Για να υπολογίσουμε την τριβή ενός σωματιδίου που κινείται μέσα σε ρευστό, χρησιμοποιούμε τον 

Νόμο του Stoke για μικρά σωματίδια, και τους Πίνακες Heywood για μεγαλύτερα.  Στην απλή 

περίπτωση που έχουμε μια μικρή σφαίρα που κινείται με ταχύτητα υ μέσα σε ρευστό, είναι λογικό να 

υποθέσουμε ότι η δύναμη τριβής θα είναι ανάλογη της ταχύτητας: 

 

 𝐹𝑇 =  𝜐 [13-11] 

 

όπου f είναι ο συντελεστής τριβής. Το ιξώδες ενός υγρού είναι μια χαρακτηριστική ιδιότητα που 

σχετίζεται με τη ροή ενός υγρού. Ορίζεται ως η αντίσταση στη ροή ενός υγρού, συγκεκριμένα 

αντίσταση στη ροή ανάμεσα σε δύο στρώματα του ίδιου υγρού. Υγρό με μεγάλο ιξώδες είναι 

παχύρευστο (μέλι), ενώ με μικρό ιξώδες είναι λεπτόρευστο (νερό).  

Παράγοντες που επηρεάζουν το ιξώδες: 

 μέγεθος των μορίων: ιξώδες υγρών με μεγάλο μέγεθος μορίων είναι μεγαλύτερο από το ιξώδες 

υγρών με μικρό μέγεθος μορίων 

 σχήμα μορίων: όταν τα μόρια του υγρού είναι σφαιρικά η αντίσταση είναι η μικρότερη δυνατή – 

επομένως υγρά με σφαιρικά μόρια έχουν μικρό ιξώδες, ενώ υγρά με μόρια άλλου σχήματος 

(δισκοειδές ή ακανόνιστο) έχουν μεγαλύτερο ιξώδες 

 διαμοριακές δυνάμεις: τα υγρά που διαμοριακές δυνάμεις έλξης είναι μεγάλες έχουν αντίστοιχα 

μεγάλο ιξώδες 
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 θερμοκρασία: για το ίδιο υγρό, αν αυξηθεί η θερμοκρασία το ιξώδες μικραίνει (ζεστό υγρό είναι 

πιο λεπτόρευστο, κρύο υγρό είναι παχύρευστο). Για θερμοκρασίες στην περιοχή των 20 oC το 

ιξώδες μεταβάλλεται κατά 2% για κάθε oC. Γι’ αυτό για την μέτρηση του ιξώδους χρειάζεται πολύ 

καλός έλεγχος της θερμοκρασίας (±0.01 oC). 

Για την μαθηματική περιγραφή και τον ακριβή ορισμό του ιξώδους θεωρούμε τα παρακάτω. Έστω δύο 

επίπεδες επιφάνειες εμβαδού Α η κάθε μια, παράλληλες μεταξύ τους και σε απόσταση d η μια από την 

άλλη (Σχήμα 13-3). Έστω ότι ανάμεσά τους υπάρχει ρευστό. Αν αρχίσει η επάνω πλάκα να κινείται με 

ταχύτητα υ, διαπιστώνουμε ότι απαιτείται να ασκείται κάποια δύναμη για να διατηρήσει την σταθερή 

ταχύτητά της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εξαιτίας ηλεκτροστατικών δυνάμεων ανάμεσα στην 

πλάκα και τα μόρια του ρευστού, υπάρχει αντίσταση στην κίνηση, δηλαδή τριβή. Αν θεωρήσουμε ότι 

το υγρό αποτελείται από άπειρα στρώματα, η πλάκα παρασύρει μαζί της τα μόρια του στρώματος που 

βρίσκεται σε επαφή μαζί της, τα οποία κινούνται σχεδόν με την ίδια ταχύτητα.  

υ

d
υγρό ανάμεσα 
σε πλάκες

 

Σχήμα 13-3. Το ιξώδες εκφράζει την αντίσταση που προβάλλουν τα υγρά στη ροή.  

 

Εξαιτίας της εσωτερικής τριβής ανάμεσα στα στρώματα του ρευστού, δημιουργείται μια βαθμίδωση (= 

γραμμική εξάρτηση, αύξηση ή μείωση, με την απόσταση) της ταχύτητας με μέγιστη τιμή δίπλα στην 

επιφάνεια που κινείται και μηδενική τιμή δίπλα στην επιφάνεια που μένει ακίνητη. Η δύναμη που 

απαιτείται για να διατηρείται σταθερή η κίνηση της πλάκας, είναι ίση και αντίθετη με την δύναμη 

τριβής και (ο Newton απέδειξε) ότι είναι: 

 

 𝐹𝑇 = 휂 𝛢 
𝜐

𝑑
⇔ 휂 = 𝐹𝑇

𝑑

𝐴𝜐
 [13-12] 

 

όπου η είναι μια σταθερά που περιγράφει το μέτρο της αντίστασης του ρευστού σε παραμορφώσεις και 

είναι γνωστή ως σταθερά του ιξώδους ή ιξώδες. Από την παραπάνω σχέση βλέπουμε ότι οι μονάδες 

μέτρησης του ιξώδους είναι Νsm−2. Η μονάδα μέτρησης του ιξώδους είναι Pascal X second (Pas). Υγρό 

με συντελεστή ιξώδους 1 Pas είναι αυτό στο οποίο απαιτείται δύναμη 1 Ν για να μετακινήσει επιφάνεια 

1 m2 ενός στρώματος υγρού σε σχέση με στρώμα υγρού που βρίσκεται σε 1m απόσταση με σχετική 

ταχύτητα 1 m/s. Παλαιότερη μονάδα: 1 Poise = 0.1 Pas. 

Στις περιπτώσεις που το ιξώδες είναι αριθμητική σταθερά, το υγρό ονομάζεται Νευτωνιακό. Αν το 

ιξώδες είναι συνάρτηση της εξωτερικής δύναμης ή της βαθμίδωσης της ταχύτητας, τότε ονομάζεται 

μη-Νευτωνιακό. Η κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω ονομάζεται στρωτή ροή και παρατηρείται 

για μικρές μεταβολές ταχύτητας στο εσωτερικό του ρευστού. Για μεγαλύτερες βαθμιδώσεις ταχύτητας 

παρατηρείται στροβιλώδης ροή, και η ανάλυση γίνεται πολύ διαφορετική.   
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Πίνακας 13-1. Ενδεικτικές τιμές ιξώδους. 

ουσία συντελεστής ιξώδους (Pa s) 

νερό στους 25 οC 0,9 x 10−3 

ελαιόλαδο στους 25 οC 81 x 10−3 

γλυκερίνη στους 20 οC 1.490  x 10−3 

ketch-up  ~50.000 x 10−3 

 

Γενικά, για κίνηση ενός μορίου μέσα σε υγρά ο συντελεστής τριβής (που οφείλεται στο ιξώδες) ισχύει 

προσεγγιστικά (κάτω από προϋποθέσεις, π.χ. αργή κίνηση) από: 

 

  = 6 휋 휂 𝑅  [13-13] 

 

όπου η είναι ο συντελεστής ιξώδους και  R η ακτίνα μορίου (υπόθεση για σφαιρικό σχήμα). 

 

13.2. Καθίζηση  

Οι υδροδυναμικές μέθοδοι ανάλυσης μελετούν την κίνηση μακρομορίων μέσα σε διαλύματα. Με βάση 

την κίνηση, προσπαθούν να εξάγουν συμπεράσματα για το βάρος, τον όγκο, το σχήμα του 

μακρομορίου. Ας πάρουμε ένα τέτοιο μακρομόριο. Σχετικά με τα μόρια του υγρού, το μακρομόριο έχει 

τόσο μεγαλύτερες διαστάσεις, που δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε σημειακό, αλλά πρέπει να το 

αντιμετωπίσουμε ως ένα ‘στερεό’ σώμα με διαστάσεις. Το μακρομόριο, λοιπόν είναι ένα σώμα στερεό, 

και για την παρακάτω ανάλυση θεωρείται σφαιρικό με ακτίνα R, έχει μάζα mμ, κι επομένως όγκο Vμ 

και πυκνότητα ρμ που δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις:  

 

 𝑉𝜇 =
4

3
휋𝑅𝜇

3 [13-14] 

 

 휌𝜇 =
𝑚𝜇

𝑉𝜇
 [13-15] 

 

Ας δούμε τι γίνεται όταν βάλουμε ένα μακρομόριο μέσα σε ένα δοχείο με υγρό, με πυκνότητα ρυ, όπου: 

 

 휌𝜐 =
𝑚𝜐
𝑉𝜐

 [13-16] 

 

όπου mυ, και Vυ είναι αντίστοιχα η μάζα και ο όγκος του υγρού.  Στο μόριο ασκούνται διάφορες 

δυνάμεις. Η πρώτη, που ήδη ξέρουμε είναι η δύναμη του βάρους (Β) του μορίου, η οποία είναι ανάλογη 

της επιτάχυνσης (g) της βαρύτητας  και δίνεται από τον τύπο: 

 

 𝛣 = 𝑔𝑚𝜇 [13-17] 
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Επίσης, εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης ασκείται η δύναμη της άνωσης (FA), αντίθετη του βάρους 

και ίση με: 

 

 𝐹𝐴 = 𝑔휌𝜐𝑉𝜇 [13-18] 

 

Η κίνηση του μακρομορίου εξαρτάται από την συνισταμένη των δύο δυνάμεων: 

  

 𝛣 − 𝐹𝐴 = 𝑔𝑚𝜇 − 𝑔휌𝜐𝑉𝜇 = 

[13-19]              = 𝑔휌𝜇𝑉𝜇 − 𝑔휌𝜐𝑉𝜇 = 

             = 𝑔(휌𝜇−휌𝜐)𝑉𝜇 

 

Στην περίπτωση που η πυκνότητα του μακρομορίου είναι ίση με την πυκνότητα του υγρού, το 

μακρομόριο ισορροπεί (αν το βάλαμε ακίνητο, παραμένει ακίνητο). Στην περίπτωση που η πυκνότητα 

του μακρομορίου είναι διαφορετική από αυτή του υγρού, τότε το μακρομόριο αρχίζει να κινείται με 

την επίδραση της συνισταμένης δύναμης. Αν η πυκνότητά του είναι μικρότερη από του υγρού, 

ανεβαίνει προς της επιφάνεια, όπου τελικά επιπλέει. Αν η πυκνότητά του είναι μεγαλύτερη του υγρού, 

τότε βυθίζεται και τελικά καθιζάνει. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαλυμάτων μακρομορίων η 

πυκνότητά τους είναι μεγαλύτερη του διαλύτη, με αποτέλεσμα να έχουμε βύθιση του μακρομορίου.  

Ας δούμε με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια τι συμβαίνει όταν η συνισταμένη δύναμη δεν είναι 

μηδενική. Και ας μελετήσουμε την περίπτωση που έχουμε βύθιση με αρχική κατάσταση την ισορροπία. 

Εξαιτίας της συνισταμένης δύναμης, το μακρομόριο αρχίζει να κινείται προς τον πυθμένα του δοχείου. 

Κατά την κίνηση αυτή, αναπτύσσεται πάνω στο σώμα δύναμη τριβής (FT) αντίθετη με την κίνησή του. 

 

 𝐹𝛵 =  𝜐 = 6 휋 휂 𝑅𝜇 𝜐 [13-20] 

 

όπου η ο συντελεστής ιξώδους του υγρού. 

Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο μόριο είναι το φαινόμενο βάρος του (βάρος – άνωση) και η 

αντίθετη δύναμη της τριβής. Η δύναμη αυτή είναι συνάρτηση της ταχύτητας, που σημαίνει ότι στην 

αρχή, όταν το μόριο ισορροπεί είναι μηδενική. Όταν το μόριο αρχίσει να κινείται εξαιτίας της δράσης 

του φαινόμενου βάρους, η δύναμη της τριβής εμφανίζεται και αυξάνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα 

του μορίου. Σε κάποιο σημείο η δύναμη της τριβής γίνεται ίση και αντίθετη με τη δύναμη του βάρους 

και το σώμα αρχίζει πια να κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, η οποία ονομάζεται και ταχύτητα 

καθίζησης. Αυτή η ταχύτητα υπολογίζεται ως εξής: 

 

 𝛣 − 𝐹𝐴 = 𝐹𝛵    

[13-21] 

 𝑔(휌𝜇−휌𝜐)𝑉𝜇 = 6휋휂𝑅𝜇𝜐   

 𝜐 =
𝑔(휌𝜇 − 휌𝜐)

6휋휂𝑅𝜇
𝑉𝜇 =

𝑔(휌𝜇 − 휌𝜐)

6휋휂𝑅𝜇

4

3
휋𝑅𝜇

3   

 𝜐 =
2

9휂
𝑔(휌𝜇 − 휌𝜐)𝑅𝜇

2 
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Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, η ταχύτητα ιζηματογένεσης είναι ανάλογη της διαφοράς 

πυκνοτήτων του μορίου και του διαλύτη, και ανάλογη της ακτίνας της σφαίρας του μορίου. Δηλαδή, 

μελέτη της ταχύτητας καθίζησης μπορεί να δώσει πληροφορίες για τις διαστάσεις και την πυκνότητα 

του μορίου.   

Η παραπάνω μελέτη υποθέτει ότι: 

1. το υγρό ηρεμεί 

2. το μόριο είναι συμπαγής σφαίρα – αυτό είναι κοντά στην πραγματικότητα για πρωτεΐνες, αλλά 

όχι για μόρια DNA που είναι μακριές και λεπτές αλυσίδες.  

3. το σωματίδιο βρίσκεται μακριά από άλλα σωματίδια και μακριά από τα τοιχώματα του δοχείου, 

έτσι ώστε η ροή γύρω από το σωματίδιο να μην παραμορφώνεται. Αν αυτό δεν ισχύει, και τα 

σωματίδια είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, τότε τα πράματα για την έκφραση της αντίστασης 

αλλάζουν πολύ.  

4. το σωματίδιο κινείται με την τελική ταχύτητα.  

 

13.3. Φυγοκέντρηση 

Στην καθίζηση, που οφείλεται στη δύναμη της βαρύτητας, η επιτάχυνση βαρύτητας είναι σταθερή. Η 

αντίθετη δύναμη τριβής είναι ανάλογη με την ταχύτητα. Οπότε, η συνιστάμενη επιτάχυνση μικραίνει 

γρήγορα, ώσπου μηδενίζεται και το σώμα κινείται με την σταθερή τελική ταχύτητα, την ταχύτητα 

καθίζησης.     

Στην περίπτωση της φυγοκέντρησης, η ταχύτητα εξαρτάται από την ακτίνα και η επιτάχυνση δεν είναι 

σταθερή αν το σωματίδιο είναι σε κίνηση σχετικά με το ρευστό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για 

πρακτικούς λόγους μπορούμε να υποθέσουμε ότι dυ/dt είναι πολύ μικρό, αμελητέο.  

 

F >> B

 

Σχήμα 13-4. Η βασική αρχή της φυγοκέντρησης. Τα υπό μελέτη σωματίδια μέσα σε διάλυμα 

υποβάλλονται σε περιστροφική κίνηση με μεγάλη συχνότητα (χιλιάδες στροφές  το δευτερόλεπτο). 

Η περιστροφική κίνηση αναγκάζει σε φυγόκεντρη κίνηση που ισοδυναμεί με μια (υποθετική) 

φυγόκεντρη δύναμη, που για τη συνήθη συχνότητα περιστροφής είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της 

βαρυτικής δύναμης.   

 

Ομαλή κυκλική κίνηση είναι η κίνηση ενός σώματος που κινείται σε κυκλική τροχιά με σταθερή ως 

προς το μέτρο ταχύτητα. Θεωρείστε ένα κινητό (Σχήμα 13-3, αριστερά), που είναι δεμένο με ένα σκοινί 

στο κέντρο του κύκλου, και το σκοινί το αναγκάζει σε μια κυκλική κίνηση. Η τάση του σκοινιού 

αποτελεί σε κάθε στιγμή την κινητήριο δύναμη, με διεύθυνση την ακτίνα του κύκλου και φορά προς το 

κέντρο (κόκκινο διάνυσμα). Σε κάθε στιγμή της κίνησης, το διάνυσμα της ταχύτητας είναι εφαπτόμενο 

στην κυκλική τροχιά, επομένως η διεύθυνση του διανύσματος αλλάζει συνεχώς. Σύμφωνα με τον 1ο 

Νόμο του Νεύτωνα,  η κάθε αλλαγή ταχύτητας (ή μέτρου ή διεύθυνσης ή και των δύο) συνδέεται με 

άσκηση δύναμης, και την αντίστοιχη επιτάχυνση.  
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υ

r

aω

Fκεντρομόλος

υ1

r1

r2

 

Σχήμα 13-5. Όταν η κεντρομόλος δύναμη σε μια ομαλή κυκλική κίνηση σταματήσει να ασκείται 

(π.χ. η τάση του νήματος σταματά όταν το νήμα κοπεί), το κινητό συνεχίζει ευθύγραμμη 

(εφαπτομενική κίνηση) με τη γραμμική ταχύτητα που είχε τη στιγμή του μηδενισμού της 

κεντρομόλου δύναμης.  

 

Στη συγκεκριμένη κίνηση, έχουμε για τη γωνιακή ταχύτητα ω (δηλ. τη μεταβολή της γωνίας θ με το 

χρόνο t):  

 

 �̅� =
𝑑휃

𝑑𝑡
�̂�  𝜔 =

𝑑휃

𝑑𝑡
=
2휋

𝛵
= 2휋휈 [13-22] 

 

όπου Τ και ν, η περίοδος και η συχνότητα της κυκλικής κίνησης αντίστοιχα. Η ταχύτητα του κινητού 

δίνεται: 

 

 �̅� = �̅� × �̅�  𝜐 = 𝜔𝑟휂휇(𝜔, �̂�) = 𝜔𝑟  [13-23] 

 

Η αλλαγή της ταχύτητας προϋποθέτει επιτάχυνση α, η οποία είναι κάθετη στην ταχύτητα και την 

γωνιακή ταχύτητα και έχει φορά προς το κέντρο της κυκλικής κίνησης¨ 

 

 �̅� =
𝑑�̅�

𝑑𝑡
=
𝑑(�̅� × �̅�)

𝑑𝑡
 [13-24] 

 

και όταν το μέτρο της υ είναι σταθερό (ομαλή κυκλική κίνηση):  

 

 �̅� = �̅� ×
𝑑�̅�

𝑑𝑡
= �̅� × �̅�   

[13-25] 

 �̅� = 𝜔𝜐 =
𝜐2

𝑟
= 𝜔2𝑟 

 

Επομένως, στο κινητό μάζας mμ ασκείται η αντίστοιχη κεντρομόλος δύναμη Fκεντρομόλος, με ίδια 

διεύθυνση και φορά με την κεντρομόλο επιτάχυνση και μέτρο: 
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 𝐹𝜅 𝜈𝜏𝜌𝜊𝜇ό𝜆𝜊𝜍 = 𝜔
2𝑟𝑚𝜇 [13-26] 

 

Αν το σκοινί σπάσει, στο κινητό δεν ασκείται καμιά δύναμη, και η κίνησή του συνεχίζει ευθύγραμμη 

και ομαλή με ταχύτητα όση είχε τη στιγμή που έσπασε το σκοινί, δηλ. υ=ωr (Σχήμα 13-3, αριστερά).  

Στην περίπτωση της φυγοκέντρησης, το διάλυμα (με κατάλληλη διάταξη) αναγκάζεται σε ανάλογη 

κυκλική κίνηση. Τα μακρομόρια, εξαιτίας του ιξώδους, δέχονται τάση αντίστοιχη με αυτή του σκοινιού 

στο παραπάνω παράδειγμα, ωστόσο δεν είναι σταθερά ακινητοποιημένα με σκοινί, αλλά ελεύθερα να 

κινηθούν μέσα στο διάλυμα, πάντα βέβαια δεχόμενα την επίδραση της τριβής (ιξώδες) σε κάθε 

προσπάθεια κίνησης. Αυτή η επίδραση της τριβής στην κίνησή τους μπορεί να θεωρεί (απλοϊκά) ως 

μια κίνηση όπου αρχικά νιώθουν την κεντρομόλο, κάποια στιγμή υπερνικούν την τριβή και χάνουν 

στιγμιαία την τάση/κεντρομόλο, οπότε οδηγούνται σε κίνηση στην κατεύθυνση της εφαπτόμενης στον 

κύκλο (χωρίς επιπλέον επιτάχυνση), οπότε λόγω τριβής (ιξώδες) επιβραδύνουν και άρα ‘νιώθουν’ και 

πάλι την τριβή, δηλαδή κεντρομόλο δύναμη εξαιτίας τάσης, συνεχίζουν την κυκλική κίνηση ώσπου η 

κίνησή τους να υπερνικήσει  την τριβή, οπότε και πάλι ελευθερώνονται, κ.ο.κ (Σχήμα 13-6).   

 

υ1

r1

υ2

r1r2

Fφυγ

 

Σχήμα 13-6. Η φυγόκεντρος είναι μια υποθετική δύναμη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Η 

φυγόκεντρος κίνηση οφείλεται στην έλλειψη κεντρομόλου δύναμης. Η όλη κίνηση περιγράφεται 

εύκολα αν θεωρήσουμε την ύπαρξη της υποθετικής φυγόκεντρης δύναμης.  

 

Για τον παρατηρητή πάνω στο σύστημα φυγοκέντρησης, το μακρομόριο φαίνεται σα να έχει μια 

φυγόκεντρο κίνηση, η οποία αντιστοιχεί σε κίνηση που θα έκανε το μακρομόριο αν πάνω ασκούνταν 

μια (υποθετική) φυγόκεντρος δύναμη, δηλαδή μια δύναμη με διεύθυνση την ακτίνα του κύκλου και 

φορά προς τα έξω. Δηλαδή μια δύναμη ίση και αντίθετη με την κεντρομόλο. Επομένως, για τον 

παρατηρητή που κινείται μαζί με το σύστημα φυγοκέντρησης, η κίνηση του μακρομορίου καθορίζεται 

όπως και στην περίπτωση της καθίζησης, μόνο που αντί για τη δύναμη βαρύτητας έχουμε την 

(υποθετική) δύναμη φυγόκεντρο: 

 

 𝐹𝜑𝜐𝛾ό𝜅 𝜈𝜏𝜌𝜊𝜍 = 𝜔
2𝑟𝑚𝜇 [13-27] 

  

Αντίστοιχα, λοιπόν με την μελέτη της περίπτωσης της καθίζησης, η κίνηση του μακρομορίου θα 

εξαρτάται από την ισορροπία της φυγόκεντρου δύναμης, της άνωσης και της τριβής (που οφείλεται στο 

ιξώδες): 

 

 𝐹𝜑𝜐𝛾ό𝜅 𝜈𝜏𝜌𝜊𝜍 − 𝐹𝛢 = 𝜔
2𝑟(휌𝜇 − 휌𝜐)𝑉𝜇 [13-28] 
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Θεωρώντας και τη δύναμη της τριβής, και σύμφωνα με τα παραπάνω για το ιξώδες, η συνισταμένη 

δύναμη που ασκείται στο μόριο είναι:  

 

  𝐹 =𝐹𝜑𝜐𝛾ό𝜅 𝜈𝜏𝜌𝜊𝜍 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝛵 [13-29] 

 

Η δύναμη αυτή είναι συνάρτηση της ταχύτητας, που σημαίνει ότι στην αρχή, όταν το μόριο ισορροπεί 

είναι μηδενική. Όταν το μόριο αρχίσει να κινείται εξαιτίας της δράσης του φαινόμενου βάρους, η 

δύναμη της τριβής εμφανίζεται και αυξάνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα του μορίου. Σε κάποιο σημείο 

η δύναμη της τριβής γίνεται ίση και αντίθετη με τη δύναμη του βάρους και το σώμα αρχίζει πια να 

κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, η οποία ονομάζεται και ταχύτητα καθίζησης. Αυτή η ταχύτητα 

υπολογίζεται ως εξής: 

 

 𝐹𝜑𝜐𝛾ό𝜅 𝜈𝜏𝜌𝜊𝜍 − 𝐹𝐴−𝐹𝛵 =  0   

[13-30] 
 𝜐𝜑𝜐𝛾𝜊𝜅έ𝜈𝜏𝜌 𝜎 𝜍 = 𝜔

2𝑟
1

 
(휌𝜇 − 휌𝜐)𝑉𝜇   

 𝜐𝜑𝜐𝛾𝜊𝜅έ𝜈𝜏𝜌 𝜎 𝜍 = 𝜔
2𝑟

1

6휋휂𝑅𝜇
(휌𝜇 − 휌𝜐)𝑉𝜇 

 

Για μάζα μακρομορίου mμ=1g και φυγοκέντρηση σε 60,000 στροφές το λεπτό (δηλ. rpm = revolutions 

per minute), έχουμε μια υποθετική φυγόκεντρο της τάξης 400,000FB.  

 

13.4. Μέτρηση ατομικών ή μοριακών μαζών 

Μια ακόμα μέθοδος μελέτης μορίων (αλλά και ατόμων και πυρήνων) είναι η κίνησή τους ως 

φορτισμένα σωμάτια μέσα σε ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Όπως θα δούμε παρακάτω, η τροχιά ενός 

φορτισμένου σωματιδίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο εξαρτάται από το λόγο της μάζας προς το φορτίο 

του. Με βάση αυτή την εξάρτηση, ο φασματογράφος μάζας μπορεί να αναλύσει ένα δείγμα άγνωστων 

ιόντων σε ομάδες ιόντων με ίδιο λόγο μάζας προς φορτίο. Αν μάλιστα είναι γνωστό το φορτίο, τότε 

μπορούμε να μετρήσουμε και τη μάζα των επιμέρους ιόντων.  

Οι φασματογράφοι μάζας είναι ένας τρόπος άμεσης μέτρησης της μάζας ιόντων. Η λογική τους 

βασίζεται στην απόκλιση των υπό μέτρηση ιόντων που έχουν δεδομένη ενέργεια, υπό την επίδραση 

ηλεκτρικών ή/και μαγνητικών πεδίων γνωστής έντασης και βέβαια κατάλληλου προσανατολισμού σε 

σχέση με την ορμή των ιόντων.  

Έστω ιόν φορτίου q και μάζας m, που κινείται με δεδομένη ταχύτητα υ μέσα σε ηλεκτρικό και 

μαγνητικό πεδίο, έντασης Ε και Β αντίστοιχα. Τότε ασκείται πάνω του ηλεκτρομαγνητική δύναμη 

FHM(αλλιώς δύναμη Lorentz) που δίνεται: 

 

 �̅�𝐻𝑀 = 𝑞�̅� + 𝑞(�̅� × �̅�) [13-31] 

 

Στην παραπάνω εξίσωση, ο πρώτος όρος είναι η δύναμη που ασκεί το ηλεκτρικό πεδίο και ο δεύτερος 

η δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο. Το εξωτερικό γινόμενο δείχνει ότι το μέτρο της μαγνητικής 

δύναμης είναι ανάλογο της συνιστώσας της ταχύτητας που είναι κάθετη στο μαγνητικό πεδίο Β. 

Ένας στοιχειώδης φασματογράφος μάζας αποτελείται σίγουρα από μια διάταξη που ιονίζει τα άτομα 

και στη συνέχεια τα επιταχύνει, ώστε να τους προσδώσει συγκεκριμένη ταχύτητα υ. Στη συνέχεια τα 

ιόντα μπαίνουν σε μαγνητικό πεδίο με ένταση Β κάθετη στην ταχύτητα υ. Χρησιμοποιώντας και την 
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εξίσωση [13-23] για την ταχύτητα στην κυκλική κίνηση και την [13-26] για την κεντρομόλο δύναμη, 

και θεωρώντας ότι η ταχύτητα του φορτίου είναι κάθετη στο μαγνητικό πεδίο, έχουμε: 

 

 𝐹𝜅 𝜈𝜏𝜌𝜊𝜇ό𝜆𝜊𝜍 = 𝐹𝜇𝛼𝛾𝜈 𝜏𝜄𝜅ή [13-32] 

 

και αντικαθιστώντας: 

 

 𝜔2𝑟𝑚 = 𝑞(�̅� × �̅�)   

[13-33] 

 (
𝜐

𝑟
)
2

𝑟𝑚 = 𝑞𝜐𝛣   

 
𝑚𝜐2

𝑟
= 𝑞𝜐𝛣   

 
𝑚

𝑞
=
𝛣

𝜐
𝑟    ή   𝑟 =

𝑚

𝑞

𝜐

𝛣
 

 

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που διαγράφουν τα ιόντα εξαρτάται από 

το λόγο μάζας προς φορτίο. Επομένως, ιόντα με ίδιο λόγο μάζας προς φορτίο θα καταλήξουν στην ίδια 

τροχιά. Με αυτό τον τρόπο γίνεται μια ανάλυση των ιόντων ως προς το λόγο μάζας προς φορτίο – γιʼ 

αυτό και η μέθοδος δανείζεται το όνομα ‘φασματοσκοπία’! 

 

 

τα ιόντα 
επιταχύνονται

άγνωστα 
μακρομόρια
ιονίζονται και 
ψεκάζονται σε 
κενό αέρος 

τα ιόντα αναγκάζονται 
σε κυκλική κίνηση 
εξαιτίας μαγνητικού 
πεδίου (ακτίνα ανάλογη 
του λόγου μάζα/φορτίο)

ιόντα μεγαλύτερου 
μοριακού βάρους

(υποθέτω ίδιο φορτίο) 

ιόντα μικρότερου μοριακού 
βάρους

(υποθέτω ίδιο φορτίο) 

 

Σχήμα 13-7. Βασική σχηματική διάταξη φασματογράφου μάζας. 
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