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Εισαγωγή
1
Κεφάλαιο

o

 
 
 
 

 
 
 
 

1.1. Γενικά 
 
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η ύλη δηλώνει όχι μόνο την απλή παρουσία της στο 
περιβάλλον που βρίσκεται, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, με μορ-
φή δυνάμεων (πεδίων). Η ύπαρξη ύλης στο χώρο συνεπάγεται και την ύπαρξη βαρυ-
τικού πεδίου γύρω από αυτήν. Ειδικά αν η ύλη βρίσκεται σε μορφή ηλεκτρικού φορ-
τίου, τότε επιπλέον δημιουργεί γύρω της και άλλα πεδία, ανάλογα με την κινητική 
της κατάσταση: στατικό ηλεκτρικό πεδίο, στατικό μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρομαγνη-
τικό πεδίο.   
 Αν η ύλη είναι σε μορφή στατικού ηλεκτρικού φορτίου, τότε δημιουργείται γύρω 
από αυτή στατικό ηλεκτρικό πεδίο. 
 Αν πάλι η ύλη είναι σε μορφή ηλεκτρικού φορτίου που κινείται με σταθερή ταχύ-
τητα ως προς το χώρο που βρίσκεται, τότε δημιουργείται γύρω από αυτή στατικό 
μαγνητικό πεδίο.   
 Τέλος όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο κινείται με μεταβαλλόμενη ταχύτητα, τότε δη-
μιουργεί γύρω του ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.  
 Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο έχει μια καταπληκτική ιδιότητα που δεν την έχουν τα 
άλλα πεδία: εκπέμπει ενέργεια, που λέγεται ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Η ενέρ-
γεια αυτή φεύγει από την πηγή που την παράγει (μεταβαλλόμενο χρονικά πεδίο) και 
δεν ξαναγυρίζει πίσω σ’ αυτήν. Π.χ. μια κεραία ενός οποιουδήποτε Ραδιοσυστήματος 
(Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης, Τηλεπικοινωνιών, κλπ.) που διαρρέεται συνήθως από 
εναλλασσόμενο ρεύμα, αλλά γενικά από χρονικά μεταβαλλόμενο ρεύμα, εκπέμπει 
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Επίσης ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται δεσμευμένο μέσα 
σ’ ένα άτομο και περιφέρεται γύρω από τον πυρήνα του σε μια τροχιά που δεν είναι η 
δική του μόνιμη τροχιά, αλλά εξαναγκάστηκε να πάει σ’ αυτήν, όταν επιστρέφει στην 
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κανονική του τροχιά, επιστρέφει με μια επιταχυνόμενη ταχύτητα και εκπέμπει στο 
χώρο το μήνυμα της επιστροφής του, για απειροελάχιστο χρόνο, με τη μορφή φωτο-
νίου. Το φωτόνιο θεωρείται ότι είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που ο 
άνθρωπος την αντιλαμβάνεται ως θερμότητα ή φως ή έχει ως αποτέλεσμα να «μαυρί-
σει» ή να πάθει το δέρμα του σοβαρές βλάβες από τις ακτίνες  Χ  ή  γ  του ήλιου, κλπ.  
 Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια λέγεται και ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Η ενέργεια 
όμως αυτή είναι πάρα πολύ παράξενη και ταλάνισε τους επιστήμονες εδώ και μερι-
κούς αιώνες. Εμφανίζεται σε μορφή συχνότητας  f (f∈(0, ∞). Όσο πιο χαμηλή είναι η 
συχνότητα του  ΗΜΚ,  τόσο πιο εμφανής είναι ο κυματικός χαρακτήρας του και τόσο 
πιο ευδιάκριτα μεταξύ τους είναι το ηλεκτρικό του πεδίο Ε  και το μαγνητικό του 
πεδίο Η . Στις πολύ υψηλές συχνότητες, στην περιοχή του φωτός και πέρα, δηλαδή 
στις ακτίνες  Χ  και  γ,  δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα δύο πεδία και δεν μπορούμε 
να μιλάμε πια για κύμα, αλλά μάλλον για ένα «πακέτο» (quantum) ενέργειας. Ανάμε-
σα σ’ αυτές τις δύο ακραίες περιοχές των συχνοτήτων, κάπου εκεί στην περιοχή των 
θερμικών ακτινοβολιών, πολλά φυσικά φαινόμενα εξηγούνται και με την ηλεκτρομα-
γνητική θεωρία και με την κβαντική θεωρία. Αυτός ο «δυϊσμός», δηλαδή η διπλή 
συμπεριφορά της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, άλλοτε μεν σαν κύμα και άλλοτε 
σαν πακέτο ενέργειας είναι ένα μυστήριο για την επιστήμη και μια διαρκής πρόκληση 
για τους επιστήμονες να εξηγήσουν αυτήν τη διπλή συμπεριφορά (βλ. και σελ.19).  
 Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετές δεκάδες χρόνια πολλοί επιστήμονες και πολλά 
ερευνητικά κέντρα προσπαθούν να ενοποιήσουν τη θεωρία των πεδίων που εκπέμπει 
η ύλη στις διάφορες μορφές της και καταστάσεις της. Ουσιαστικά δηλαδή προσπα-
θούν να βρουν μια θεωρία, που να δείχνει ότι αυτές οι βαρυτικές, ηλεκτρικές, μαγνη-
τικές, ηλεκτρομαγνητικές, φωτονιακές (κβαντικές), ενδοπυρηνικές κλπ. παρεμφερείς 
δυνάμεις είναι διαφορετικές μορφές μιας και της μοναδικής δύναμης (οντότητας), 
που εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο κάτω από ορισμένες συνθήκες. Δηλαδή να 
θεμελιώσουν μια ενιαία θεωρία πεδίων που παράγονται από την ύλη.  
 Η διάδοση των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα 
για τους ειδικούς που ασχολούνται με τις Ραδιοζεύξεις. Γι’ αυτούς που ασχολούνται 
γενικά με τα Ηλεκτρονικά, ορισμένες γνώσεις που διέπουν τη διάδοση των ΗΜΚ 
είναι απαραίτητες.   
 Το φάσμα των ΗΜΚ δεν έχει σαφή όρια. Μπορούμε να πούμε θεωρητικά ότι το 
κατώτερο όριό του τείνει στη συχνότητα 0 Hz και το ανώτατο όριό του είναι μια συ-
χνότητα απείρως μεγάλη. Για τα Ραδιοκύματα, που είναι ένα μέρος των ΗΜΚ, μπο-
ρούμε να πούμε συμβατικά ότι το φάσμα τους είναι από 0,001 ~ 1016 Hz (10.000 
THz). Ραδιοκύματα εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων, της τάξης μερικών χιλιοστών 
του Hz, προκαλούνται ακόμα και από φυσικά φαινόμενα, όπως π.χ. αυτά που δημι-
ουργούνται από τις διακυμάνσεις του ηλιακού ρεύματος ηλεκτρονίων-πρωτονίων, 
καθώς αυτό διεισδύει στην ατμόσφαιρα της Γης και οι συχνότητες που παράγονται 
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από τις αστραπές και τους κεραυνούς, που κινούνται κατά μήκος των μαγνητικών 
γραμμών του γεωμαγνητικού πεδίου, κλπ. Το κατώτατο όριο των 0,001 Hz προφανώς 
είναι ένα αυθαίρετο όριο, το οποίο μελλοντικά μπορεί η πρόοδος της επιστήμης να 
επεκτείνει προοδευτικά προς ακόμα πιο χαμηλές συχνότητες. Το ανώτατο όριο των 
10.000 THz είναι ένα αυθαίρετο όριο συχνοτήτων που παράγονται από Laser υπερι-
ωδών ακτίνων. Με την αναμενόμενη πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 
είναι φυσικό να περιμένει κανείς την επέκταση των συχνοτήτων των Ραδιοκυμάτων 
και πέρα από το όριο των 10.000 THz. 
 Η ITU (International Telecommunication Union, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινω-
νιών) επίσημα εκχωρεί τις συχνότητες από 10 KHz έως 275 GHz στους Ραδιοκανονι-
σμούς (Radio Regulations) που εκδίδει.  
 Θα ασχοληθούμε μόνο με τη μη οδηγούμενη διάδοση των Ραδιοκυμάτων μέσα 
στην ατμόσφαιρα της Γης, πάνω στην επιφάνειά της, μέσα σ’ αυτήν, καθώς και στο 
εξωτερικό διάστημα. Δεν θα ασχοληθούμε με την κατευθυνόμενη διάδοση που πραγ-
ματοποιείται με τη βοήθεια τεχνικών κατασκευών, όπως π.χ. γραμμές μεταφοράς, 
κυματοδηγούς, κλπ. Θα ασχοληθούμε όμως με την κατευθυνόμενη διάδοση που γίνε-
ται κάτω από φυσικές συνθήκες, όπως π.χ. είναι οι ατμοσφαιρικοί κυματοδηγοί, οι 
ιονοσφαιρικοί κυματοδηγοί, κλπ.  
 Για πλήρη κατανόηση των ΗΜΚ απαιτούνται πολύ καλές γνώσεις Μαθηματικών. 
Όμως γι’ αυτούς που ασχολούνται γενικά με τα Ηλεκτρονικά απαιτούνται ορισμένες 
μόνο γνώσεις Μαθηματικών. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε, με όσο μπορούμε 
λιγότερα Μαθηματικά, ορισμένες δύσκολες έννοιες της διάδοσης των ΗΜΚ. 
 Η θεωρητική θεμελίωση της διάδοσης των ΗΜΚ στηρίζεται στις  εξισώσεις του 
James Clerk Maxwell. 
 Πριν ασχοληθούμε με τις εξισώσεις του Maxwell, χρήσιμο είναι να ξεδιαλύνουμε 
πρώτα μερικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε.  
 
 

1.2. Aνυσματικά μεγέθη των ΗΜΚ 
 
Στη Θεωρία Κυκλωμάτων αναφερόμαστε πάντα σε μιγαδική διαφορά δυναμικού V  
και σε μιγαδική ένταση ρεύματος Ι . Στη Διάδοση των ΗΜΚ τα αντίστοιχα μεγέθη 
είναι ανυσματικά, αλλά με τη μορφή ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Το μιγαδι-
κό μέγεθος V  θα το αντιστοιχίσουμε στο ανυσματικό μέγεθος ένταση ηλεκτρικού 
πεδίου Ε  και το μιγαδικό μέγεθος Ι  στο ανυσματικό μέγεθος ένταση μαγνητικού 
πεδίου Η . Όλες οι μελέτες μας και όλοι οι λογαριασμοί μας θα αναφέρονται πάντα 
σ’ αυτά τα ανυσματικά μεγέθη Ε   και  Η . 
 Εκτός από αυτά τα δύο βασικά ανυσματικά μεγέθη θα χρησιμοποιήσουμε και 
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άλλα 4 παράγωγα από αυτά ανυσματικά μεγέθη, τη διηλεκτρική μετατόπιση 
D εΕ= , τη μαγνητική επαγωγή Β μΗ= , την πυκνότητα ρεύματος αγωγιμότητας 
J σΕ=  και το άνυσμα Poynting Ρ Ε Η= ¥ . (Βλέπε σχέσεις (1.5)). 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ: J σΕ= :   
Έστω ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους  l  και σταθερής διατομής  S (Σχ. 1.1). Ισχύει:    

    ΔV RΙ=  

    ΔVΕ ΔV Ε RI Ε ρ I Ε
S

= fi = fi = fi = fil l l
l

l
 

    Ι 1 Ε
S ρ
=   (1.1) 

 Είναι όμως: 

    Ι J
S
=   (1.2) 

όπου: J  ανυσματικό μέγεθος «πυκνότητα ρεύματος», σε Α/m2 .  

 Επίσης ισχύει:  

    1 σ
ρ
=   (1.3) 

όπου: ρ η ειδική αντίσταση του αγωγού σε, Ω·m 
  σ η ειδική αγωγιμότητα σε, 1/Ω·m ή ℧/m ή  mho/m  ή  Siemens/m 
   (S/m). 
 

 

l

Αγωγός

IER

ΔV

S

 

Σχ. 1.1. Για την απόδειξη της σχέσης J = σΕ . 
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 Με αντικατάσταση των (1.2) και (1.3) στην (1.1) έχουμε : 

    J σΕ=   (1.4) 

 Χρήσιμες σχέσεις που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι : 

    

r o

r o

D εΕ ε ε Ε

B μΗ μ μ Η

J σΕ

Ρ Ε Η

= =

= =

=

= ¥

  (1.5) 

όπου: D  η διηλεκτρική μετατόπιση, σε  Coulomb/m2 (Cb/m2) 
  ε η διηλεκτρική σταθερά του υλικού, σε F/m 
  εr η σχετική διηλεκτρική σταθερά του υλικού, καθαρός αριθμός  

  εο η διηλεκτρική σταθερά του κενού  9
1 F/m

36π 10◊
 

  Ε  η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, σε  V/m 
  Β  η μαγνητική επαγωγή, σε Tesla  (T)  ή  Weber/m2 (Wb/m2) ή Gauss (Gs), 
   1 T = 10.000 Gs   
  μ η μαγνητική διαπερατότητα του υλικού, σε  H/m 
  rμ  η σχετική μαγνητική διαπερατότητα, καθαρός αριθμός 

  oμ  η μαγνητική διαπερατότητα του κενού  4π · 10–7  H/m 

  Η  η ένταση του μαγνητικού πεδίου, σε  Α/m 
  J  η πυκνότητα του ρεύματος αγωγιμότητας, σε  Α/m2 

 
 Η διηλεκτρική μετατόπιση D  δίνει την πυκνότητα της ηλεκτρικής ροής 
(Cb/m2). Από τη διηλεκτρική σταθερά του υλικού  ε = εο εr  εξαρτάται κατά πόσο αυ-
ξάνεται η ηλεκτρική ροή μέσα στην ύλη. Προφανώς ηλεκτρική ροή υπάρχει και στο 
κενό. 
 Η σχετική διηλεκτρική σταθερά  εr  φανερώνει κατά πόσο ένα υλικό «πολώνεται» 
εύκολα ή παθαίνει «διηλεκτρική μετατόπιση». Π.χ. αν μέσα σ’ ένα φορτισμένο πυ-
κνωτή αέρος με τάση  V  βάλουμε ένα ορισμένο μονωτικό υλικό, τα δεσμευμένα ηλε-
κτρόνιά του καθώς περιστρέφονται γύρω από τους πυρήνες τους θα πλησιάζουν πιο 
πολύ προς το θετικό πόλο του πυκνωτή και θα απομακρύνονται από τον αρνητικό του 
πόλο. Γι’ αυτόν το λόγο το κέντρο του αρνητικού φορτίου των ηλεκτρονίων των πε-
ριστρεφόμενων γύρω από τον πυρήνα «μετατοπίζεται» προς το θετικό πόλο του 
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πυκνωτή. Όσο πιο εύκολα γίνεται αυτή η «μετατόπιση» των ηλεκτρονίων προς τη 
θετική πλάκα του πυκνωτή, τόσο πιο μεγάλη είναι η σχετική διηλεκτρική σταθερά  εr  
του υλικού. Με άλλα λόγια τόσο πιο πολύ αυξάνεται η ηλεκτρική ροή D  μέσα στο 
υλικό. Μάλιστα ένας ορισμός της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς δίνεται και από τις 
σχέσεις: 

    r
o o

C Qε
C Q
¢ ¢= =  

όπου: C¢  η χωρητικότητα του πυκνωτή που έχει, όταν ανάμεσα στις πλάκες 
   του υπάρχει το μονωτικό υλικό, σε  F  
  Q¢  το φορτίο του πυκνωτή που έχει, όταν ανάμεσα στις πλάκες του 
   υπάρχει το μονωτικό υλικό, σε  Cb 
  Co η χωρητικότητα του πυκνωτή, όταν ανάμεσα στις πλάκες του υπάρχει 
   το κενό 
  Qo το φορτίο του πυκνωτή, όταν ανάμεσα στις πλάκες του υπάρχει το κενό.    

 Δηλαδή η σχετική διηλεκτρική σταθερά εr ενός υλικού αριθμητικά είναι ίση με το 
πόσες φορές αυξάνεται η χωρητικότητα ή το φορτίο ενός πυκνωτή αέρος, όταν σ’ 
αυτό εισαχθεί το υλικό.  
 Η μαγνητική επαγωγή Β  δίνει την πυκνότητα της μαγνητικής ροής  (Wb/m2).  
Από τη μαγνητική διαπερατότητα του υλικού  μ = μομr  εξαρτάται κατά πόσο αυξάνε-
ται η μαγνητική ροή μέσα στην ύλη. Προφανώς μαγνητική ροή υπάρχει και στο 
κενό. 
 Η σχετική μαγνητική διαπερατότητα μr  φανερώνει κατά πόσο ένα μαγνητικό υλι-
κό «μαγνητίζεται» εύκολα. Π.χ. αν μέσα σ’ ένα πηνίο αέρος το οποίο διαρρέεται από 
ένα συνεχές ρεύμα  Ιο  βάλουμε ένα ορισμένο μαγνητικό υλικό, τα ηλεκτρόνια του 
υλικού αναγκάζονται να κινηθούν μέσα στο μαγνητικό πεδίο που βρίσκονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να ισχυροποιήσουν την επαγωγή Β . Όσο πιο εύκολα ισχυροποιεί-
ται η επαγωγή Β , τόσο πιο μεγάλη είναι η σχετική μαγνητική διαπερατότητα μr  του 
υλικού. Με άλλα λόγια τόσο πιο πολύ αυξάνεται η μαγνητική ροή Β  μέσα στο υλι-
κό. Μάλιστα ένας ορισμός της σχετικής μαγνητικής διαπερατότητας δίνεται και από 
τις σχέσεις: 

    r
o o

L Βμ
L Β
¢ ¢= =  

όπου L¢   η αυτεπαγωγή του πηνίου, όταν μέσα του βρίσκεται το μαγνητικό  
   υλικό, σε Η  
  Β  η επαγωγή του πηνίου, όταν μέσα του βρίσκεται το μαγνητικό υλικό, 
   σε Τ 
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  Lo η αυτεπαγωγή του πηνίου όταν μέσα του υπάρχει το κενό 
  Βo η επαγωγή του πηνίου όταν μέσα του υπάρχει το κενό 

 Δηλαδή η σχετική μαγνητική διαπερατότητα μr ενός υλικού αριθμητικά είναι ίση 
με το πόσες φορές αυξάνεται η αυτεπαγωγή ή η επαγωγή ενός πηνίου αέρος, όταν σ’ 
αυτό εισαχθεί το υλικό. 
 Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τιμές   εr   και  μr του αέρα είναι ελάχιστα μεγαλύτε-
ρες από τη μονάδα και επομένως πρακτικά ένας πυκνωτής αέρος ή ένα πηνίο αέρος 
είναι σαν να βρίσκονται μέσα σε κενό. 
 Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι τόσο το εr, όσο και το μr, φανερώ-
νουν κατά πόσο το υλικό έχει ηλεκτρικές (μονωτικές) ή μαγνητικές ιδιότητες, αντί-
στοιχα. 
 
 

1.3. Άνυσμα Poynting 
 
Μια πάρα πολύ χρήσιμη έννοια στη διάδοση των ΗΜΚ είναι η έννοια του ανύσμα-
τος Poynting. Πριν ασχοληθούμε μ’ αυτό, χρήσιμο είναι ν’ αναφέρουμε τους παρα-
κάτω βασικούς νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού: 
 Στατικά φορτία δημιουργούν στο χώρο μόνο ηλεκτρικό πεδίο. Π.χ. η φορτι-
σμένη σφαίρα και ο φορτισμένος πυκνωτής δημιουργούν στατικά ηλεκτρικά πεδία. Η 
ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από μη κινούμενα φορτία δεν 
«ταξιδεύει», δεν «μεταφέρεται». 
 Φορτία κινούμενα με σταθερή ταχύτητα (συνεχές ρεύμα) δημιουργούν στο 
χώρο μαγνητικό πεδίο. Π.χ. αγωγός που διαρρέεται από συνεχές ρεύμα, δημιουργεί 
γύρω του μαγνητικό πεδίο. Η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από 
τα κινούμενα με σταθερή ταχύτητα φορτία δεν «ταξιδεύει», δεν «μεταφέρεται». 
 Κινούμενα φορτία με μεταβαλλόμενη ταχύτητα δημιουργούν γύρω τους αλ-
ληλένδετο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό το πεδίο «ταξιδεύει» και η ενέργειά του 
«μεταφέρεται». 
 
► ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι πρώτοι δύο νόμοι είναι σύμφωνοι με το νόμο της διατή-
ρησης της ενέργειας. Ακίνητο υλικό σώμα ή κινούμενο με σταθερή ταχύτητα δεν 
απορροφά από το περιβάλλον, ούτε αποδίδει σ’ αυτό, ενέργεια. Και ο τρίτος νόμος 
είναι σύμφωνος με το νόμο της αρχής της διατήρησης της ενέργειας. Μεταβολή της 
κινητικής κατάστασης των φορτίων σημαίνει προσφορά ή απορρόφηση ενέργειας. 
Σημαίνει ανταλλαγή ενέργειας. Ένα υλικό σώμα για να το επιταχύνουμε του δίνου-
με ενέργεια. Όταν το επιβραδύνουμε αποδίδει ενέργεια στο σύστημα που το επι-
βραδύνει. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Για να έχουμε εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πρέπει 
να υπάρχουν φορτία κινούμενα με μεταβαλλόμενη ταχύτητα. Το πεδίο που εκπέ-
μπεται από αυτά είναι σύνθετο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (αλληλένδετο ηλεκτρικό και 
μαγνητικό πεδίο). 

 Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε μια κεραία εκπομπής κατακόρυφη, όπως στο Σχ. 
1.2, που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ημιτονικό ρεύμα. 
 Παρατηρούμε ότι η ενέργεια του ηλεκτρομαγνητικού κύματος φεύγει από την κε-
ραία εκπομπής και μπορεί να ληφθεί από την κεραία λήψης. Το ηλεκτρικό πεδίο μετα-
βαλλόμενο ημιτονικά σκορπά στο γύρω χώρο. Το άνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου Ε  
στην περίπτωση του Σχ. 1.2 είναι παράλληλο προς την κεραία εκπομπής και το άνυσμα 
του μαγνητικού πεδίου Η  είναι κάθετο προς αυτήν. Τα δύο ανύσματα είναι κάθετα 
μεταξύ τους και το επίπεδο που σχηματίζουν είναι κάθετο προς τη διεύθυνση που δια-
δίδεται το κύμα. Δηλαδή τα ανύσματα Ε  και Η  είναι κάθετα στη διεύθυνση Ρ . 

                            

Κεραία λήψης

u1=V1ημωt
u2=V2ημωt

H

PEP
H

E

E

H
H

E

Κεραία εκπομπής

~

 

 

Σχ. 1.2. Κατανομή ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου από κατακόρυφη κεραία εκπομπής. 

 
 Γενικά ονομάζουμε άνυσμα Poynting Ρ  το εξωτερικό γινόμενο των ανυσμάτων 
Ε  και Η . Ισχύει δηλαδή: 

    Ρ Ε Η= ¥   (1.6) 

 Αν πάρουμε το μέτρο του Ρ , το οποίο για απλότητα θα συμβολίζουμε με Ρ, τότε 
ισχύει : 
    Ρ = ΕΗημφ  (1.7) 

όπου: φ η γωνία που σχηματίζουν τα ανύσματα  Ε  και Η   σε μοίρες (deg)  ή σε  
   ακτίνια (rad). 



Κεφάλαιο 1  Εισαγωγή 19
 

 Για  ημφ = ημ90° = 1, όπως στο Σχ. 1.2, ισχύει:  

    [Ρ] = [ΕΗ] = 2 2
V A VA Watts
m m m m

È ˘ È ˘È ˘◊ = =Í ˙ Í ˙Í ˙Î ˚ Î ˚ Î ˚
. 

 Βλέπουμε δηλαδή ότι το μέτρο Ρ του ανύσματος P  παριστάνει την ισχύ που ταξι-
δεύει, που μεταφέρεται, που περνά μέσα από κάθε τετραγωνικό μέτρο στο χώρο. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το μέτρο Ρ του ανύσματος Poynting Ρ  μας δίνει την ισχύ 
ανά μονάδα επιφάνειας (πυκνότητα ισχύος) που μεταφέρεται στο χώρο και η 
κατεύθυνση του ανύσματος Ρ  μας δίνει την κατεύθυνση προς την οποία ταξι-
δεύει αυτή.  

 Στο Σχ.1.2 τα ανύσματα Ε  και Η  είναι συμφασικά και σχηματίζουν γωνία 90° 
μεταξύ τους. Κατά τη διάδοσή του το ΗΜΚ όταν μεταβαίνει από ένα υλικό μέσο σ’ 
ένα άλλο διαφορετικό, παρατηρούνται μεταβολές στις θέσεις των πεδίων Ε  και Η  
στο χώρο, με συνέπεια τη μεταβολή της κατεύθυνσης διάδοσης του Ρ , δηλαδή του 
ΗΜΚ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φαινόμενο της ανάκλασης των ΗΜΚ 
όταν προσπίπτουν πάνω σε τέλεια αγώγιμες επιφάνειες. Τότε, όπως θα δούμε στο 
Κεφάλαιο 3, το ηλεκτρικό πεδίο Ε  μετατοπίζεται ακριβώς κατά 180° (αναστρέφε-
ται). Εύκολα διαπιστώνουμε από το Σχ. 1.2 ότι σ’ αυτήν την περίπτωση και η κατεύ-
θυνση του νέου ανύσματος Poynting αναστρέφεται, δηλαδή η ενέργεια του ΗΜΚ 
γυρίζει προς τα πίσω, ανακλάται. Δηλαδή έχουμε: Ρ Ε Η Η Ε= ¥ = - ¥ . Το μέτρο Ρ 
παραμένει το ίδιο. 
 Πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα φαινόμενα των ΗΜΚ εξηγούνται με την ύπαρξη 
του διανύσματος Poynting, όπως θα δούμε αργότερα.  
 
► ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πρέπει να σημειώσουμε με έμφαση το γεγονός ότι όσο πιο 
χαμηλή είναι η συχνότητα του ΗΜΚ, τόσο πιο ευδιάκριτα είναι τα πεδία Ε  και Η . 
Όσο μεγαλώνει η συχνότητα, τόσο πιο δυσδιάκριτα γίνονται τα πεδία αυτά. Π.χ. στις 
έρευνες που γίνονται για τη βλαπτικότητά τους οι έρευνες στις χαμηλές συχνότητες 
αναφέρονται στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και μάλιστα ξεχωριστά αναφέρουν 
τη βλαπτικότητα του καθενός. Για υψηλότερες συχνότητες μιλάνε πλέον για πυκνό-
τητα ισχύος, δηλαδή ουσιαστικά ενδιαφέρονται για το άνυσμα Poynting και για ακό-
μα πιο υψηλές συχνότητες θεωρούν ότι το ΗΜΚ συμπεριφέρεται πια ως φωτόνιο και 
μάλιστα μιλάνε για «ιονίζουσα» ακτινοβολία. Π.χ. ήδη στην περιοχή του φωτός ελά-
χιστες φορές ενδιαφερόμαστε για τα πεδία  Ε  και Η . Μιλάμε για «ακτίνες φωτός» 
και την πορεία τους στα υλικά μέσα την εξετάζουμε μόνο σαν άνυσμα Poynting. Λέ-
με π.χ. ότι η ακτίνα ανακλάται, διαθλάται, περιθλάται κ.λπ. (βλ. και σελ. 12).  
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1.4. Οι εξισώσεις του Μaxwell 
 
Οι εξισώσεις του Maxwell για οποιοδήποτε χώρο είναι: 
 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

1. 2
Β VΕ
t m

∂—¥ = -
∂

 

2. 2
D ΑΗ J
t m

∂—¥ = +
∂

 

3. 3
CbD ρ
m

—◊ =  

4. 3
WbΒ 0
m

—◊ =  

S

ΒΕ d dS V
t

Ê ˆ∂◊ = - ◊Á ˜∂Ë ¯Ú Ú  

S

DΗ d J dS A
t

Ê ˆ∂◊ = + ◊Á ˜∂Ë ¯Ú Ú  

S V

D dS ρdV Cb◊ =Ú Ú  

S

Β dS 0 Wb◊ =Ú  

 
 
 
 
 
 
 
(1.8) 

 
όπου  ρ  η πυκνότητα των φορτίων του χώρου, σε  Cb/m3. 
 
 Παρατηρούμε ότι στη 2η εξίσωση του Maxwell  η περιστροφή του μαγνητικού 
πεδίου  ( )Η curlΗ rotΗ—¥ = =   προκαλεί δύο είδη πυκνοτήτων ρευμάτων στο υλικό 

μέσο διάδοσης: Την πυκνότητα του ρεύματος που προέρχεται από ελεύθερα ηλε-
κτρόνια του υλικού και λέγεται πυκνότητα ρεύματος αγωγιμότητας ή πυκνότητα 
ρεύματος μεταφοράς ( J ), όταν ο χώρος έχει ελεύθερα ηλεκτρόνια, δηλαδή όταν 

σ ≠ 0 S/m  και την πυκνότητα του ρεύματος μετατόπισης  D
t

Ê ˆ∂
Á ˜∂Ë ¯

, που προέρχεται από 

τη μετατόπιση των δεσμευμένων ηλεκτρονίων του υλικού.  
 Θ’ ασχοληθούμε με τις εξισώσεις του Maxwell κυρίως στη διαφορική τους μορφή. 
 Ίσως είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε τις έννοιες «χώρος με φορτία», δηλαδή 
χώρος στον οποίο ισχύει  ρ ≠ 0  και χώρος με «ελεύθερα ηλεκτρόνια», δηλαδή χώρος 
που παρουσιάζει αγωγιμότητα, δηλαδή  σ ≠ 0. Π.χ. για μια φορτισμένη μεταλλική 
σφαίρα ισχύει ρ ≠ 0 και σ ≠ 0, ενώ αν είναι φορτισμένη μονωτική σφαίρα ισχύει ρ ≠ 0 
και σ = 0. Για ένα μη φορτισμένο αγωγό ισχύει ρ = 0 και σ ≠ 0. 
 Εάν  ο χώρος δεν έχει φορτία  (ρ = 0  Cb/m3)  και είναι τέλεια διηλεκτρικός (τέλειο 
μονωτικό  σ = 0  S/m), τότε οι  εξισώσεις (1.8), σε διαφορική μορφή, γράφονται: 
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ΒΕ
dt

DΗ
t

D 0

Β 0

∂—¥ = -

∂—¥ =
∂

—◊ =

— ◊ =

  (1.9) 

♦ Σημείωση: Στο Παράρτημα Α στο τέλος του βιβλίου εξηγούνται λεπτομερώς οι 
έννοιες των μαθηματικών συμβόλων της σχέσης (1.9). 

 
 

1.5. Η έννοια της εξίσωσης του κύματος 
 
Έστω ότι έχουμε το κύκλωμα του Σχ. 1.3 και θέλουμε να βρούμε το ρεύμα που κυ-
κλοφορεί μέσα στους αγωγούς που συνδέουν την πηγή με το φορτίο R.  
 

R

i=Im ημωt  ή  i=Imημ(ωt-βx) ΦΠ

u=Vmημωt~

 

Σχ. 1.3. Κύκλωμα στο οποίο κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα ή ίσως ηλεκτρικό κύμα. 

 
 Στη Θεωρία Κυκλωμάτων λέμε ότι ισχύει: 

    mV ημωtui
R R

= = . 

Δηλαδή θεωρούμε ότι το ρεύμα που κυκλοφορεί στους αγωγούς εξαρτάται μόνο από 
το χρόνο  t.  Στην προηγούμενη σχέση υποθέσαμε ότι το ρεύμα σε οποιαδήποτε χρο-
νική στιγμή  t  έχει την ίδια τιμή σε οποιαδήποτε θέση του αγωγού. Αυτό θα συνέβαι-
νε μόνο αν η πηγή ήταν συνεχούς ρεύματος (DC). Σε περίπτωση που η πηγή είναι 
εναλλασσομένου ρεύματος, στους αγωγούς η τιμή του ρεύματος εξαρτάται όχι μόνο 
από το χρόνο  t,  αλλά και από την απόσταση  x  του σημείου του αγωγού από την 
πηγή. Το ρεύμα στα διάφορα σημεία του αγωγού που συνδέει την πηγή με το φορτίο 
την ίδια χρονική στιγμή έχει διαφορετικές τιμές.  
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 Για να είναι πρακτικά (όχι θεωρητικά) το ρεύμα ανεξάρτητο από την απόσταση  x  
της πηγής και να εξαρτάται μόνο από το χρόνο  t,  δηλαδή για να ισχύει η σχέση 

    mV ημωt
i

R
=  

θα πρέπει να ισχύει ΠΦ << λ, δηλαδή η απόσταση μεταξύ πηγής και φορτίου να είναι 
κατά πολύ μικρότερη από το μήκος κύματος του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. 
Πόσο όμως μικρότερη; Αυτό εξαρτάται από την ακρίβεια με την οποία θεωρούμε ότι 
το εναλλασσόμενο ρεύμα αποκλίνει από το συνεχές. 
 
 Για πρακτικές εφαρμογές αν σ’ ένα ορισμένο μήκος καλωδίου, κατά κάποια χρο-
νική στιγμή t1, η θεωρητική διαφορά ρεύματος που υπάρχει σ’ αυτό μεταξύ μέγιστης 
και ελάχιστης τιμής του, είναι το πολύ 10%, τότε μπορούμε να πούμε ότι σ’ αυτό το 
μήκος του καλωδίου το ρεύμα έχει την ίδια τιμή παντού. Επειδή η τιμή του ρεύματος 
μεταβάλλεται ημιτονικά και όχι γραμμικά, για ίσες διαφορές χρόνου δεν έχουμε και 
ίσες διαφορές ρευμάτων. Από τη μορφή της ημιτονικής καμπύλης εύκολα μπορεί 
κανείς να διαπιστώσει, παρατηρώντας την, ότι όταν το ρεύμα είναι μέγιστο, έχουμε 
την ελάχιστη ταχύτητα μεταβολής και μάλιστα αυτή είναι μηδενική, ενώ τη μέγιστη 
ταχύτητα μεταβολής έχουμε κατά τις χρονικές στιγμές που το ρεύμα μηδενίζεται. 
Αυτό αποδεικνύεται και ως εξής: Το εναλλασσόμενο ρεύμα i μεταβάλλεται μέσα 
στους αγωγούς σύμφωνα με τη σχέση 

    m
Vi ημωt I ημωt
R

= = . 

Η ταχύτητα μεταβολής του ρεύματος δίνεται από τη σχέση 

    m
m

dI ημωtdi ωI συνωt
dt dt

= = . 

Βλέπουμε ότι η ταχύτητα μεταβολής του ρεύματος εξαρτάται από την κυκλική συ-
χνότητα ω και το χρόνο t. Αυτή η ταχύτητα μεταβολής του ρεύματος γίνεται μέγιστη 
όταν ισχύει η σχέση: 

    
2

2m
m2

dωI συνωtd i ω I ημωt 0.
dtdt

= = - =  

Δηλαδή  έχουμε μέγιστη ταχύτητα μεταβολής του ρεύματος όταν έχουμε  ωt = κπ,  
όπου  κ  =  0, 1, 2, 3,… Η μεταβολή του 10% του ρεύματος θα πρέπει να αναζητηθεί 
στην περιοχή που γίνεται μέγιστη η ταχύτητα μεταβολής του. Επομένως αν  κ = 0, 
αρκεί να ισχύει: 

i2  −  i1 = Imημωt − Imημ00 = Imημωt = Im·0,1 ⇒ ημωt = 0,1    και    ωt = τοξημ(0,1) ≈ 5,70. 
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Επειδή σε 360° αντιστοιχούν  λ m, η απόσταση ΠΦ, που αντιστοιχεί σε 5,7° δίνεται 
από τη σχέση: 

    ΠΦ = λ 5,7
360

 

όπου  ΠΦ  η απόσταση μεταξύ πηγής και φορτίου, σε  m  και  λ  το μήκος κύματος του 
ηλεκτρικού κύματος μέσα στον αγωγό, σε m.  
 
♦ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μήκος κύματος λ γενικά εξαρτάται και από τη φύση του υλικού 

μέσου στο οποίο διαδίδεται το ΗΜΚ ή μεταφέρεται το ηλεκτρικό κύμα υπό μορ-
φή ελεύθερων ηλεκτρονίων. Για τους χάλκινους αγωγούς συνήθως το μήκος κύ-
ματος θεωρείται ότι είναι το ίδιο με αυτό που έχει το κύμα στο κενό. Όταν όμως 
απαιτούνται ακριβείς υπολογισμοί, όπως π.χ. κατά την κατασκευή των κεραιών, 
τότε λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό μήκος κύματος που δημιουργείται μέσα 
στον αγωγό και όχι αυτό που θα είχε στο κενό.  

 
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:  

α) Το ρεύμα των 50 Hz  της  ΔΕΗ έχει μήκος κύματος 

 λ = 
83 10

50
◊

 = 6.000.000 m = 6.000 Km    και    ΠΦ = 
5,76.000
360
◊ = 95 Km. 

Δηλαδή για έναν αγωγό της ΔΕΗ που έχει μήκος μέχρι και 95 Km μπορούμε να πούμε
ότι πρακτικά ισχύει  i = Im ημωt, αντί του πραγματικού  i = Im ημ (ωt − βx),  όπου  β  η
σταθερά μετάδοσης φάσης, σε  rad/m.  

 
β) Για τη μέγιστη ακουστική συχνότητα των 20.000 Hz ισχύει: 

    ΠΦ= 
83 10 5,7

20.000 360
◊

◊ = 238 m. 

Δηλαδή για να συνδέσουμε ένα μεγάφωνο στον ενισχυτή του μπορούμε να συνδέσου-
με ένα μήκος καλωδίου το πολύ 238 m, χωρίς να θεωρηθεί ότι ο ήχος διαδίδεται μέσα
στο καλώδιο ως ηλεκτρικό κύμα, αλλά να θεωρείται ότι μεταφέρεται το ρεύμα του
ακουστικού σήματος ως ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή μπορούμε να συνδέσουμε ένα
μεγάφωνο στον ενισχυτή του με απλό πλακέ καλώδιο, όταν αυτό απέχει από αυτόν το
πολύ μέχρι 238 m. Για μεγαλύτερες αποστάσεις απαιτείται ομοαξονικό καλώδιο ή
γραμμή μεταφοράς παραλλήλων αγωγών.  

γ) Αν λάβουμε ως μέγιστη συχνότητα της οπτικής πληροφορίας  στην τηλεόραση τα 5
MHz, τότε  έχουμε: 

     ΠΦ = 
8

6
3 10 5,7

3605.10
◊

◊  = 95 cm. ▲ 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσο μεγαλώνει η συχνότητα που χρησιμοποιούμε, κατά την κατα-
σκευή των κυκλωμάτων, τόσο η ανοχή των 10% που επιτρέπεται σ’ αυτές πρέπει 
να μικραίνει, διότι αυξάνεται η ακτινοβολία του ΗΜΚ από τα καλώδια ή τα τυ-
πωμένα κυκλώματα. Π.χ. αν στο παράδειγμά μας συνδέσουμε μεταξύ πηγής και 
φορτίου ένα κοινό καλώδιο μήκους 1 m, μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προ-
βλήματα ακτινοβολίας και κίνδυνος ανασύζευξης και αστάθειας στη λειτουργία 
των οπτικών ενισχυτών των δεκτών τηλεόρασης (ακούσια μετατροπή τους σε τα-
λαντωτές). 

 
 Αν το μήκος του καλωδίου είναι της τάξης του λ/4 του μήκους κύματος, τότε το 
καλώδιο συμπεριφέρεται σαν κεραία, το ηλεκτρικό ρεύμα παράγει ένα ηλεκτρομα-
γνητικό κύμα, δηλαδή το καλώδιο ακτινοβολεί ενέργεια στο περιβάλλον. 
 Παρατηρούμε ότι 

    5,7
360

 = 0,016 ≈ 0,02. 

Συμπερασματικά από τα προηγούμενα μπορούμε να πούμε ότι κατά κανόνα στο Σχ. 
1.3 αν είναι   ΠΦ < 0,02λ,  τότε ισχύει η σχέση  I = Im ημωt  και αν είναι  ΠΦ ≥ 0,02λ, 
τότε ισχύει η σχέση: 
    i = Im ημ (ωt − βx). 

 Στην περίπτωση που ισχύει  i = Im ημ (ωt − βx), τότε έχουμε μια εξίσωση κύματος 
της μορφής  i = f (x, t),  δηλαδή μια χωρο-χρονική εξίσωση σε μονοδιάστατο χώρο. 
Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό κύμα διαδίδεται προς 2 ή 3 διαστάσεις του χώρου, 
τότε η χωρο-χρονική εξίσωση του κύματος θα είναι της μορφής:  i = f (x, ψ, t) και 
 i = f (x, ψ, z, t), αντίστοιχα. Δηλαδή για να είναι μια εξίσωση, εξίσωση κύματος, 
πρέπει το ρεύμα  i,  η τάση  u,  η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε , η ένταση του 
μαγνητικού πεδίου Η , κλπ, να είναι εξίσωση χωροχρόνου. Η τιμή ενός χαρακτηρι-
στικού μεγέθους του κύματος μεταβάλλεται περιοδικά και με το χρόνο  t  και με το 
σημείο (x,ψ,z) του χώρου.  
 
 

1.6. Η έννοια της πόλωσης του ΗΜΚ 
 
Όταν λέμε πόλωση του ΗΜΚ (ραδιοκύματος, φωτός, κλπ.) δεν εννοούμε το ίδιο το 
κύμα, αλλά το ηλεκτρικό του πεδίο Ε . Όταν λέμε π.χ. ότι το φως του ήλιου ή το φως 
ενός λαμπτήρα πυράκτωσης είναι απόλωτο ( μη πολωμένο), εννοούμε ότι το ηλεκτρι-
κό του πεδίο δεν έχει σταθερό προσανατολισμό στο χώρο, αλλά έχει τυχαίες κατευ-
θύνσεις. Αν αυτό το φως πέσει σε μια επιφάνεια και ανακλαστεί, τότε θα είναι πολω-
μένο, δηλαδή το ηλεκτρικό του πεδίο στο χώρο θα έχει σταθερή διεύθυνση. Πράγματι 
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επειδή το ηλεκτρικό πεδίο πέφτοντας πάνω σε μια επιφάνεια μπορεί να κινήσει ελεύ-
θερα ή δεσμευμένα ηλεκτρόνια μόνο πάνω στην επιφάνεια και παράλληλα προς αυ-
τήν, το ανακλώμενο φως θα έχει ηλεκτρικό πεδίο σταθερά προσανατολισμένο πα-
ράλληλα προς την ανακλούσα επιφάνεια.  
 Αν το ηλεκτρικό πεδίο Ε,  καθώς διαδίδεται το κύμα, βρίσκεται συνεχώς πάνω σ΄ 
ένα επίπεδο κάθετο προς τη διεύθυνση διάδοσής του, τότε λέμε ότι το κύμα είναι 
γραμμικά ή επίπεδα πολωμένο (linear or plane polarized wave). Γενικά μπορούμε 
να διακρίνουμε δύο κατηγορίες επίπεδων κυμάτων: 
α) Αυτά που το ηλεκτρικό τους πεδίο παραμένει σταθερά σε μια διεύθυνση του χώ-

ρου πάνω στο επίπεδο (οριζόντια πολωμένο, κάθετα πολωμένο, κλπ.). 
β) Αυτά που το ηλεκτρικό τους πεδίο περιστρέφεται πάνω στο επίπεδο (κυκλικά  

δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα πολωμένο, ελλειπτικά δεξιόστροφα ή αριστερό-
στροφα πολωμένο, κλπ.).  

 Γενικά στην τεχνολογία της διακίνησης πληροφοριών με ραδιοηλεκτρικά μέσα 
χαρακτηρίζουμε ως πόλωση του κύματος τη διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου στο 
χώρο σε σχέση με κάποια επιφάνεια αναφοράς. Ειδικά όμως για κεραίες εκπομπής ως 
πόλωση του κύματος θεωρούμε τη διευθέτηση της κεραίας ως προς την επιφάνεια της 
Γης και όχι τη διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου του ως προς την επιφάνειά της. Στην 
περίπτωση αυτή το ηλεκτρικό πεδίο μιας οριζόντιας κεραίας είναι παράλληλο με την 
επιφάνεια της Γης, ενώ το ηλεκτρικό πεδίο μιας κάθετης κεραίας δεν είναι πάντα 
κάθετο με την επιφάνειά της. Στην πραγματικότητα δεν είναι το κύμα κάθετα πολω-
μένο, αλλά η κεραία είναι κάθετη ως προς κάποιο σημείο αναφοράς, που συνήθως 
είναι η επιφάνεια της Γης. Στην περίπτωση αυτή καταχρηστικά θεωρούμε ότι το 
κύμα που προέρχεται από μια κατακόρυφη κεραία, είναι και αυτό κατακόρυφα 
πολωμένο (Βλ. Σχ. 1.5 και  Σχ. 3.5).  
 Για να έχουμε δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένο κύμα θα πρέπει τα ηλεκτρικά 
πεδία δύο κυμάτων να βρίσκονται πάνω σ’ ένα επίπεδο και επιπλέον να έχουν ίσα 
μέγιστα πλάτη και διαφορά φάσης μεταξύ τους 90°. Η εξίσωσή του δίνεται από τη 
σχέση: 

    ( ) ( )m o m oΕ Ε ημ ωt βx ψ Ε συν ωt βx z= - + -   (1.10) 

 Για να έχουμε αριστερόστροφα κυκλικά πολωμένο κύμα πρέπει τα ηλεκτρικά 
πεδία της σχέσης (1.10) να έχουν διαφορά φάσης 270°, οπότε αυτή γράφεται: 

    ( ) ( )m o m oΕ Ε ημ ωt βx ψ Ε συν ωt βx z= - - -   (1.11) 

 Αν οι συνιστώσες έχουν τυχαία μέγιστα πλάτη και τυχαίες διαφορές φάσεων, τότε 
λέμε ότι είναι ελλειπτικά πολωμένο κύμα (elliptically polarized wave) και η γενική 
μορφή της εξίσωσής του είναι: 
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    ( ) ( )m o m oΕ Ε ημ ωt βx ψ κΕ ημ ωt βx Φ z= - + - +   (1.12) 

όπου  κ ≠ 1  και  Φ  τυχαία διαφορά φάσης. 
 Παρακάτω δίνονται μερικά λυμένα προβλήματα, για να εξοικειωθεί ο αναγνώστης 
με τις εξισώσεις του Maxwell.   
 
 

1.7. Λυμένα προβλήματα 
  
  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1.1.  Στον κενό χώρο δίνεται η εξίσωση της μεταβολής της έντασης του

ηλεκτρικού πεδίου: ( )m oΕ Ε ημ ωt βψ z= - . 

α) Να σχολιασθεί η εξίσωση. 
β) Να σχεδιασθεί το πεδίο Ε , για  t = 0 sec. 
γ) Να βρεθούν τα ανύσματα D, Β  και  Η . 
δ) Να σχεδιασθούν τα πεδία Ε  και Η , για  t = 0 sec. 

Λύση: 
α) Είναι εξίσωση ηλεκτρομαγνητικού κύματος, διότι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
Ε  είναι συνάρτηση του χωροχρόνου. Το κύμα διαδίδεται από την αρχή των αξόνων
του τρισορθογωνίου συστήματος 0(0,0,0) προς τα θετικά του άξονα των  ψ,  διότι ο
συντελεστής της σταθεράς μετάδοσης της φάσης β είναι αρνητικός αριθμός (Βλ. και §
2.2). Είναι επίπεδο κύμα, όπως μια ακτίνα Laser, που ούτε αποκλίνει ούτε συγκλίνει,
κατά τη διάδοσή της. Κατά τη διάδοσή του δεν εξασθενεί, διότι το μέγιστο πλάτος του
παραμένει σταθερό και ίσο με  Εm. Αν ο χώρος προκαλούσε εξασθένηση, τότε θα έ-
πρεπε να υπάρχει ο παράγοντας  e–αψ, όπου α ο συντελεστής εξασθένησης, σε Νp/m,
και ψ η απόσταση του σημείου από την πηγή, σε m, στο οποίο εξετάζουμε την ένταση
του πεδίου (Βλ. και § 2.2). Άλλωστε επειδή το κύμα διαδίδεται στον κενό χώρο, δεν
απορροφάται. Το κύμα προέρχεται από κατακόρυφη κεραία, διότι η ένταση Ε  του
ηλεκτρικού πεδίου είναι παντού παράλληλη προς τη διανυσματική μονάδα oz . 

β) Ισχύει: 

( ) ( ) ( ) ( )m o m o m o m oΕ Ε ημ ωt βψ z Ε ημ ω 0 βψ z Ε ημ βψ z Ε ημ βψ z .= - = ◊ - = - = -  

Στο Σχ. 1.4 δίνεται η γραφική παράσταση της σχέσης  ( )m oΕ Ε ημ βψ z= - . 

γ) Επειδή το κύμα διαδίδεται στον κενό χώρο, ισχύουν οι εξισώσεις (1.9). Η 1η από
αυτές συνδέει το ηλεκτρικό πεδίο με το μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή μας λέγει ότι εφό-
σον μεταβάλλεται το ηλεκτρικό πεδίο Ε , θα υπάρχει και μεταβαλλόμενο μαγνητικό
πεδίο Η . 
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X  

Σχ. 1.4. Γραφική παράσταση της ( )Ε= Ε ημ ωt - βψ zm o  για  t = 0 sec. 

  
Γράφουμε: 

 ( )

( )

o o o

m o

m

x ψ z

Ε Ε ημ ωt βψ z
x ψ z
0 0 Ε ημ ωt βψ

∂ ∂ ∂
—¥ = —¥ - = =

∂ ∂ ∂
-

 

  = 
( ) ( )

o o 0

mm

ψ z x ψx ψ zx z
0 Ε ημ ωt βψ0 Ε ημ ωt βψ 0 0

∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂- +∂ ∂

--
 = 

  = 
( ) ( )m

o m o
Ε ημ ωt βψ Bx βΕ συν ωt βψ x

ψ t
∂ - ∂

= - - = -
∂ ∂

 ⇒ 

 ⇒ ( )m o
Β

βΕ συν ωt βψ x
t

∂
- =

∂
 ⇒ ( )m oΒ βΕ συν ωt βψ x t∂ = - ∂  ⇒ 

 ⇒ ( )m oΒ βΕ συν ωt βψ x t∂ = - ∂Ú Ú  ⇒ ( )m o
βΒ Ε ημ ωt βψ x C
ω

= - + . 

 Αν θεωρήσουμε ότι στον κενό χώρο δεν υπάρχει άλλο χρονικά μεταβαλλόμενο
μαγνητικό πεδίο, εκτός από αυτό που δημιουργείται από το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό
πεδίο, τότε έχουμε αρχικές συνθήκες: 

    to = 0,    ψο = 0,    ( )0,0Β 0,=    οπότε και    C 0= . 

 Τελικά έχουμε: ( )m oD εE ε Ε ημ ωt βψ z= = -  

    ( )m o
βΒ Ε ημ ωt βψ x
ω

= -  
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    ( )m o
Β βΗ Ε ημ ωt βψ x
μ ωμ

= = - . 

δ) Στο Σχ.1.4 σχεδιάσαμε το ηλεκτρικό πεδίο Ε , για  t = 0 sec. Δεν έχουμε παρά να
σχεδιάσουμε και το μαγνητικό πεδίο Η  για t = 0 sec, λαμβάνοντας υπόψη την 3η εξί-
σωση, από τις προηγούμενες εξισώσεις, οπότε προκύπτει το Σχ. 1.5.  
 

Ρ

Ε

ΗΡ

Η

Ε

Η

Η0

ωμΕm
β

ψ
Ε

Ε

Z

Em

X

 

Σχ. 1.5. Κατακόρυφα πολωμένο ΗΜΚ. 

 
 Από το Σχ. 1.5 εύκολα διαπιστώνουμε ότι το μαγνητικό πεδίο Η  είναι κάθετο πα-
ντού και πάντα στο ηλεκτρικό πεδίο Ε  και το άνυσμα Poynting Ρ Ε Η= ¥  κατευθύνε-
ται προς το θετικό άξονα των ψ. Η πυκνότητα ισχύος ταξιδεύει (οδεύει) προς το θετικό
άξονα των ψ. 
 Τελικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, κάθε-
τα  πολωμένο,  που οδεύει στο κενό.   ▲ 

 
  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1.2.  Γενικά χαρακτηριστική αντίσταση ενός μέσου διάδοσης ονομάζου-

με το λόγο  Zc = E/H. Αν ένα ΗΜΚ διαδίδεται μέσα σε τέλειο μονωτικό και είναι επίπεδο
και κάθετα πολωμένο, τότε ισχύει: ( )m oΕ Ε ημ ωt βψ z= - . 

α) Να αποδειχθεί ότι γενικά η ταχύτητα του ΗΜΚ δίνεται από τη σχέση  υΗΜΚ = ω/β  και
να βρεθεί η τιμή της στα τέλεια μονωτικά και στο κενό. Εφαρμογή:  εr = 4,  μr = 1. 

β) Να βρεθεί η χαρακτηριστική αντίσταση των τέλειων μονωτικών  Zc και  του κενού
Zv. Εφαρμογή:  εr = 4,  μr = 1. 

Λύση: 
α) Από την 1η εξίσωση του Maxwell συμπεραίνουμε ότι η περιστροφή του ηλεκτρι-
κού πεδίου παράγει μαγνητικό πεδίο (στο πρώτο μέλος της εξίσωσης υπάρχει Ε  και
στο δεύτερο υπάρχει Β ). Από τη 2η εξίσωση του Maxwell συμπεραίνουμε ότι η περι-
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στροφή του μαγνητικού πεδίου παράγει ηλεκτρικό πεδίο (στο πρώτο μέλος της εξίσω-
σης υπάρχει Η και στο δεύτερο  υπάρχει D ). Το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από
το ηλεκτρικό, παράγει και αυτό με τη σειρά του ηλεκτρικό πεδίο.  
 Στο πρόβλημά μας επειδή το κύμα είναι επίπεδο (επομένως δεν σκορπάει στο χώ-
ρο) και το μέσο διάδοσης είναι τέλειο μονωτικό (επομένως δεν απορροφάται από το
μέσο διάδοσης), το ηλεκτρικό πεδίο που παράγεται από την περιστροφή του μαγνητι-
κού πεδίου πρέπει να έχει το ίδιο μέγιστο πλάτος με το αρχικό μέγιστο πλάτος του
ηλεκτρικού πεδίου.  
 Στο προηγούμενο πρόβλημα αποδείχθηκε ότι αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
είναι ( )m oΕ Ε ημ ωt βψ z= - , τότε η ένταση του μαγνητικού πεδίου που παράγεται από

την περιστροφή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι:  

    ( ) o
Β βΗ ημ ωt βψ x
μ ωμ

= = - . 

Επομένως ισχύει: 

   

( )

o o o

m

x ψ z

Η
x ψ z

β Ε ημ ωt βψ 0 0
ωμ

∂ ∂ ∂
—¥ = =

∂ ∂ ∂

-

 

    
( )

( )
m 2

o m o

β Ε ημ ωt βψ
ωμ βz Ε συν ωt βψ z

ψ ωμ

Ê ˆ
∂ -Á ˜Ë ¯

- = -
∂

 

Επειδή ο χώρος είναι τέλειο μονωτικό ισχύει: 

  
D

Η
t

∂
—¥ =

∂
  ⇒  ( ) ( )2

m o
m o

ε Ε ημ ωt βψ zβ Ε συν ωt βψ z
ωμ t

∂ -
- =

∂
  ⇒ 

   ⇒  ( ) ( )
2

m o m o
β Ε συν ωt βψ z εωΕ συν ωt βψ z
ωμ

- = -   ⇒ 

   ⇒  
2β εω

ωμ
=   ⇒  ω 1

β εμ
= ± . 

Η ποσότητα 
ω
β
  γενικά παριστάνει ταχύτητα, διότι 
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    [ω] = rad
sec
È ˘
Í ˙Î ˚

  και  [β] = rad
m

È ˘
Í ˙Î ˚

 ⇒  
ω m
β sec
È ˘ È ˘=Í ˙ Í ˙Î ˚Î ˚

, 

επομένως η ποσότητα  [ω/β]  έχει διαστάσεις ταχύτητας. (Βλ. και  § 2.1). 

 Η ταχύτητα παίρνει μόνο θετικές τιμές και επομένως ισχύει: 

   ΗΜΚυ  = 
o r o r o o r r

ω 1 1 1 1
β εμ ε ε μ μ ε μ ε μ
= = = ◊  = 

    = 
8

7 r r r r r r
9

m3.101 1 csec
1 ε μ ε μ ε μ4π.10

36π.10
-

◊ = =
◊

 

όπου  c  η ταχύτητα των ΗΜΚ και του φωτός στο κενό  3 · 108 m/sec. Δηλαδή ισχύει: 

    ΗΜΚ
r r

cυ
ε μ

=   (1.13) 

Εφαρμογή: Η ταχύτητα του ΗΜΚ στο μονωτικό υλικό είναι 

    8
ΗΜΚ

c c mυ 1,5 10
2 sec1 4

= = = ◊
◊

 

και στο κενό  υΗΜΚ = c,  διότι για το κενό ισχύει   εr = μr = 1. 

 
β) Η χαρακτηριστική αντίσταση των τέλειων μονωτικών είναι:  

   
( )
( )

m o r

o r
m

Ε ημ ωt βψ μ μΕ ω 1 μμ μβΗ β ε ε εεμΕ ημ ωt βψ
ωμ

-
= = = = = =

-
 

   = 
7

r

r
9

μ4π.10
1 ε

36π.10

-
◊  = 120π r

r

μ
ε

. 

Η ποσότητα  Ε
Η

  παριστάνει αντίσταση, διότι 

    [ ]
V

Ε Vm ΩΑΗ Α
m

È ˘
Í ˙È ˘ È ˘= = =Í ˙Í ˙ Í ˙Î ˚ Î ˚Í ˙
Î ˚

. 
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Επομένως ισχύει:  

    r r
c v

r r

μ μ
Ζ Ζ 120π Ω

ε ε
= =   (1.14) 

Εφαρμογή: Η χαρακτηριστική αντίσταση του τέλειου μονωτικού είναι 

    Ζc =  1120π 60π 188,5 Ω
4

= = = , 

ενώ η χαρακτηριστική αντίσταση του κενού (κατά προσέγγιση και του ατμοσφαιρι-
κού αέρα) είναι 
     Zv = 120π = 377 Ω. ▲ 

 
 
  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1.3.  Σε τέλειο μονωτικό η ένταση του μαγνητικού πεδίου δίνεται από 

τη σχέση: 

    ( )j ωt βψ
m o

ΑΗ Η e x
m

+= . 

Να βρεθεί η Ε. 

Λύση: 
Είναι: 

  

( )

( )
o o o

j ωt βψ
m

o

j ωt βψ
m

x ψ z
Η e

Η z
x ψ z ψ

Η e 0 0

+

+

È ˘∂∂ ∂ ∂ Î ˚—¥ = = -
∂ ∂ ∂ ∂

= 

   = ( )j ωt βψ
m o

D
jβΗ e z

t
+ ∂È ˘- =Î ˚ ∂

  ⇒ 

  ⇒ ( ) ( )j ωt βψ j ωt βψ
m o m oD jβΗ e z t D jβΗ z e t+ +È ˘ È ˘∂ = - ◊∂ fi ∂ = - ∂Î ˚ Î ˚Ú Ú   ⇒ 

  ⇒ ( )j ωt βψ
m o

βD Η e z C
ω

+= - +   (θεωρούμε  C 0= )  ⇒ 

  ⇒ ( )j ωt βψ
m o

βD Η e z
ω

+= -   και  επειδή   D εΕ=   ⇒ 

   ⇒ ( )j ωt βψ
m o

D β
Ε Η e z

ε εω
+= = - . ▲ 
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  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1.4.  Στο κενό δίνεται ότι για ένα ΗΜΚ ισχύουν οι σχέσεις: 

    ( )8j 10 t βψ
o

VΕ 30πe z
m

+
=   και  ( )8j 10 t βψ

m o
ΑΗ Η e x
m

+
= . 

Να βρεθούν: 
α) Η σταθερά μετάδοσης φάσης  β. 
β) Η μέγιστη τιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου Ηm. 

Λύση: 

α) Για το κενό ισχύει 
8

8
ω ω 10 1 radc β
β c 3 m3 10

= fi = = =
◊

. 

β) Ισχύει: 

  

( )

( )8

8

o o o
j 10 t βψ

o

j 10 t βψ

x ψ z
30πe

Ε x
x ψ z ψ

0 0 30πe

+

+

È ˘∂ Í ˙∂ ∂ ∂ Î ˚—¥ = = =
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( )8j 10 t βψ
oj30πβe x

+
  

και   
( )

( )8j 10 t βψ
m

o
o o

Η eμ ΗΒ μ x
t t t

+È ˘∂ Í ˙∂∂ Î ˚- = - = - =
∂ ∂ ∂

( )8j 10 t βψ8
o m oj10 μ Η e x

+
-   ⇒ 

  ⇒ ( ) ( )8 8j 10 t βψ j 10 t βψ8
o o m o m 8

o

30πβj30πβe x j10 μ Η e x Η
10 μ

+ +
= - fi = -  

και τελικά  m 8 7

130π 1 Α3Η
4 m10 4π 10-

= - = -
◊ ◊

. 

Άλλη λύση:   Ισχύει v
v

Ε Ε 30π 1 ΑΖ Η
Η Ζ 120π 4 m

= fi = = = . 

 
► ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Με τη βοήθεια της 1ης εξίσωσης του Maxwell  βρήκαμε 

m
1 ΑΗ
4 m

= - , ενώ με τον ορισμό της χαρακτηριστικής αντίστασης βρήκαμε

1 ΑΗ
4 m

= . Αυτό είναι λογικό, διότι με τη βοήθεια της 1ης εξίσωσης του Maxwell το 

αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι το άνυσμα Poynting κατευθύνεται προς την αρχή των 
συντεταγμένων (ισχύει Ρ Ε Η Η Ε= ¥ = - ¥ ). Άλλωστε αυτό φαίνεται και από το γεγο-
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νός ότι το πρόσημο της σταθεράς μετάδοσης φάσης β είναι θετικό στις εξισώσεις που 
δόθηκαν (Βλ. και § 2.2). Με τον ορισμό της χαρακτηριστικής αντίστασης, επειδή 
παίρνουμε τα μέτρα των ανυσμάτων Ε και Η και όχι τις κατευθύνσεις τους, η τιμή της 
Ηm βρέθηκε θετική.  ▲

 
 
  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1.5.   Δίνονται οι εξισώσεις: 

    
4j ωt ψ
3

o
VΕ 30πe x
m

Ê ˆ-Á ˜Ë ¯=   και  
4j ωt ψ
3

o
ΑΗ e z
m

Ê ˆ-Á ˜Ë ¯= . 

Αν το μέσο διάδοσης είναι ομογενές διηλεκτρικό με  μr = 1, να βρεθούν: 
α) Η σχετική διηλεκτρική σταθερά  εr  του μέσου διάδοσης. 
β) Η συχνότητα  f  του κύματος. 

Λύση: 
α) Ισχύει: 

  r r
c r

r r r

μ μΕ Ε 30π 1Ζ 120π 120π 120π ε 16
Η ε Η ε 1 ε

= = fi = fi = fi = . 

β) Είναι  υΗΜΚ = 
r r r r

ω c 2πf c
β βε μ ε μ
= fi =    

και επειδή από τις εξισώσεις που δόθηκαν συνεπάγεται ότι  β = 4/3, έπεται ότι 

    
8

r r

4 3 10βc 3f 16 ΜΗz.
2π ε μ 2π 1 16

◊ ◊
= = =

◊
 ▲ 
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