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Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα 

 

          

Ηλεκτρικό πεδίο Μαγνητικό πεδίο 

     ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 



Πόλωση 

 Συνοπτική ονομασία φαινομένων που συνδέονται 

με τον προσανατολισμό κυμάτων κυρίως 

εγκάρσιων ηλεκτρομαγνητικών ως προς τον άξονα 

διάδοσής τους. 

 Διακρίνουμε 3 κατηγορίες ανάλογα με το είδος της 

διαγραφόμενης τροχιάς : τα γραμμικά, κυκλικά και 

ελλειπτικά πολωμένα κύματα. 

 



Γραμμικά Πολωμένο Κύμα 

Το κύμα διαδίδεται κατά τη διεύθυνση x παράλληλα στο επίπεδο yz. 



Κυκλικά Πολωμένο Κύμα 

Μετά από χρόνο dt η έλικα έχει προχωρήσει κατά τη διεύθυνση x κατά c× dt. 



Ελλειπτικά Πολωμένο Κύμα 

Αν  δ = ± π/2, τότε η γωνία των 

αξόνων της έλλειψης με τους  

άξονες x και y είναι μηδέν, αν όμως 

δ ≠ ± π/2 η γωνία αυτή είναι 

διάφορη του μηδενός, διαφορετικά 

σχηματίζουν γωνία. 



Πολωτικό Φίλτρο 

 Πολωτικό Φίλτρο είναι ένα 

φωτογραφικό φίλτρο το 

οποίο βιδώνεται στον 

φωτογραφικό φακό της 

μηχανής. Το φίλτρο αυτό 

πολώνει το φως κατά τη 

λήψη της φωτογραφίας με 

στόχο να εξαλείφονται οι 

αντανακλάσεις, να έχει 

ζωντανότερα χρώματα, 

αλλά και καλύτερη 

αντίθεση.  

 



Νόμος του Malus 

  Όπου θ η γωνία μεταξύ της διεύθυνσης 

του διανύσματος της έντασης του 

ηλεκτρικού πεδίου, της προσπίπτουσας 

πολωμένης ακτινοβολίας και της 

διεύθυνσης του πολωτή.  



Τοπικότητα και Μη-Τοπικότητα 

 Μη-τοπικότητα σημαίνει ότι ένα γεγονός που 

συμβαίνει σε ένα τόπο θα επηρεάσει ακαριαία ένα 

άλλο γεγονός που θα συμβεί σε έναν άλλο τόπο που 

βρίσκεται πάρα πολύ μακριά. 

 Τοπικότητα σημαίνει ότι ένα σύστημα επηρεάζεται 

από τις συνθήκες που επικρατούν στο σημείο που 

βρίσκεται. 



Παράδοξο EPR 

 Ζεύγος πεπλεγμένων φωτονίων με διευθύνσεις πόλωσης 
ορθής γωνίας. 

 Οι ενέργειες του πρώτου φωτονίου προσδιορίζουν τις 
ενέργειες του δεύτερου. 

 Κάθε φωτόνιο βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, 
οπότε το γεγονός ότι οι δύο μετρήσεις δίνουν τα 
αποτελέσματα που δίνουν οφείλεται στον προκαθορισμό και 
όχι σε μια υπερφυσική επικοινωνία. 

 Αν όντως οι πολώσεις των φωτονίων παραμένουν 
απροσδιόριστες μέχρι να μετρηθούν, τότε τα συσχετισμένα 
φωτόνια EPR πρέπει να συνωμοτούν μεταξύ τους ακαριαία, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ταυτόχρονες μετρήσεις τους 
δίνουν συνεπή αποτελέσματα. 

 



Κβαντικός Εναγκαλισμός 

 Ο κβαντικός εναγκαλισμός 

αναφέρει ότι σε ένα 

σύστημα το οποίο 

αποτελείται από ένα ή 

περισσότερα 

υποσυστήματα, δεν 

μπορούμε να αποδώσουμε 

μια συγκεκριμένη κβαντική 

κατάσταση στο κάθε 

υποσύστημα τη στιγμή που 

τα αντίστοιχα σωμάτια δεν 

έχουν δικές τους ιδιότητες. 



Κρυμμένες Μεταβλητές 

 Η ανάγκη να καταλάβουµε τις αιτίες που καθορίζουν 

διαφορετικούς χρόνους ζωής σε ασταθή συστήµατα 

μας οδηγεί στη χρήση πιθανοτήτων για να 

καλυφθούν τα κενά στις γνώσεις μας, των οποίων η 

συµπλήρωση ϑα οδηγούσε στην εξάλειψη της 

πιθανοκρατίας και σε µία ‘σιγουριά’ ανάλογη µε 

αυτή της κλασικής µηχανικής. Αυτά ακριβώς τα 

‘κενά’ στις γνώσεις µας είναι που συνήθως 

ονοµάζουµε κρυµµένες µεταβλητές. 
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