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Περίληψη  
Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας,  ήταν η μελέτη της χρήσης νανο-μαγνητικής 

μεμβράνης  για την βελτίωση διαγνωστικών συσκευών. Συγκεκριμένα, οι 

περισσότερες αιματολογικές αναλύσεις απαιτούν περίπλοκα και ακριβά συστήματα. 

Ωστόσο η επιστήμη προχωρά και πλέον βλέπουμε ιατρικές συσκευές ακόμα και στο 

σπίτι μας.  Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ερωτηματικά. Έτσι, εμείς προτείνουμε 

μια νέα μέθοδο για να γίνουν αυτές οι συσκευές φορητές, πιο φτηνές και γρήγορες. 

Για την απόδειξη αυτής της ιδέας πραγματοποιήθηκαν κάποια πειράματα.  

Αρχικά έγινε μια  δοκιμή όσον αφορά την μέθοδο μέτρησης χρησιμοποιώντας 

την φωτονική. Μετά από πειράματα, καθορίστηκε ως ιδανική μέθοδος μέτρησης το 

συμβολόμετρο Michelson λόγο της ακρίβειας του και το μεγάλο εύρος μετρήσεων 

που μπορούν να παρθούν από αυτό. 

Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα strip-test με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές πάνω στο οποίο θα γίνεται η ανάλυση. Για την 

κατασκευή του, χρησιμοποιήθηκε μαγνητική μεμβράνη η οποία συμβάλει στη 

διάγνωση με την εξαναγκασμένη ταλάντωση της.  

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με το strip-test, καθώς 

χρησιμοποιήθηκε πηνίο για να τεθεί σε κίνηση η μαγνητική μεμβράνη. Στόχος μας, 

ήταν να μετρηθεί το πλάτος ταλάντωσης της μαγνητικής μεμβράνης και να εξεταστεί 

αν είναι ικανοποιητικό για τους σκοπούς της συσκευής.  

Τέλος,  αποδείχτηκε πως η μαγνητική μεμβράνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για κατασκευή βιοαισθητήρων που συμβάλουν στην γρήγορη και φτηνή διάγνωση 

ασθενειών.    
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή  
1.1 Η Φυσική προς εξυπηρέτηση της Ιατρικής  

1.1.1 Η ανάγκη της Ιατρικής στο σπίτι μας 

Παρά την τεράστια τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη, ο άνθρωπος ακόμα 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και κυρίως στον ιατρικό τομέα. Η μη 

αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, τoν θέτει καθημερινά σε 

κινδύνους που απειλούν τη ζωή του. Πολλοί θάνατοι σημειώνονται είτε, λόγω της μη 

έγκαιρης πρόγνωσης είτε λόγω λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής.  

Ασθένειες όπως καρδιακές παθήσεις, HIV, λευχαιμία, καρκίνος, διαβήτης, 

χοληστερόλη αναγκάζουν τους ασθενείς να κάνουν συχνά αιματολογικές αναλύσεις, 

οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι χρονοβόρες και κοστίζουν. 

 Για παράδειγμα, εξετάσεις μέτρησης της πήξης του αίματος που υποβάλλονται 

ασθενείς που πάσχουν από πνευμονική εμβολή ή καρδιακές παθήσεις , όπως 

θρόμβωση, και υπερβολική πήξη του αίματος. Για την πρόγνωση τέτοιων ασθενειών 

πραγματοποιούνται εξετάσεις μέτρησης της πήξης του αίματος ενώ για την 

κατάλληλη θεραπεία οι ασθενείς παίρνουν μια συγκεκριμένη χορηγία φαρμάκων 

(βαρφαρίνη ή ηπαρίνη)  με σκοπό την αραίωση του αίματος. Η θεραπεία αυτή απαιτεί  

συνεχή παρακολούθηση  γιατί  τέτοια φάρμακα έχουν την τάση να αντιδρούν με 

άλλα.  Σύμφωνα με τον John Curtis (διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας MicroVisk) 

[1] ακόμα  και  η διατροφή,  η κατανάλωση αλκοόλ, η άσκηση και οι λοιμώξεις 

μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, δηλαδή την 

ικανότητα του οργανισμού να σχηματίζει θρόμβους. Έτσι, έγινε επιβλητική η ανάγκη 

για την κατασκευή μιας φορητής και φτηνής συσκευής, την οποία θα μπορεί ο 

ασθενής να την έχει σπίτι του και να ελέγχει την τιμή της πήξης του αίματος του,  ότι 

ώρα θέλει καθώς λειτουργεί σχεδόν αμέσως με την ίδια περίπου ακρίβεια που θα 

γινόταν και στο χημείο. [1,2] 
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Παρόμοιες συσκευές είναι, αναγκαίες και για άλλες ασθένειες όπως, αυτές που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω εφόσον θα βοηθούσε στην πρόγνωση πολλών περιστατικών. 

Στην πιο κάτω εικόνα (1.1), φαίνεται ένα πρότυπο μιας τέτοιας συσκευής. 

 

Σχήμα 1.1: Πρότυπο φορητής συσκευής που μετρά την γλυκόζη του αίματος.[3] 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ευρεία ανάπτυξη στην ψηφιακή υγεία 

(digital health). Είναι γνωστό ότι, υπάρχουν φορητές συσκευές και εφαρμογές υγείας 

όπως η Apple health, Google fit σε Smartphone και iPhone που μετρούν βήματα, 

καρδιακούς παλμούς, αλλά και εφαρμογές που κάνουν καρδιογράφημα και μπορούν 

επίσης να αποθηκεύσουν σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του χρήστη. Όμως η 

τεχνολογία αυτή χρειάζεται βελτίωση, εφόσον δεν περνά στη βαθιά διάγνωση. Προς 

το παρών, οι ασθενείς χρειάζεται να πηγαίνουν στο νοσοκομείο ή στο γιατρό για να 

κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Στόχος της ιατρικής επιστήμης λοιπόν για τα 

επόμενα χρόνια είναι, η μεταφορά της ιατρικής σπίτι μας για καλύτερη και αυτόνομη 

διάγνωση.[4,5] 

1.1.2 Τεχνολογία Lab on a Chip  

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος της έρευνας διεξάγεται σε lab-on-a-chip (LOC). 

Το μεγαλύτερο μέρος του επικεντρώνεται στις τεχνολογίες διάγνωσης ασθενειών για 

σκοπούς εύκολης, γρήγορης και ακριβής ανάλυσης. Το lab-on-a-chip ενσωματώνει 

μία ή περισσότερες εργαστηριακές λειτουργίες σε ένα μόνο  μικρό (μερικά χιλιοστά 

μέχρι τετραγωνικά εκατοστά) τσιπ. Τέτοιες συσκευές ασχολούνται με το χειρισμό 

εξαιρετικά μικρών όγκων ρευστού, λιγότερο από πίκο λίτρα, έτσι συνδέονται και με 
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τη μικρορευστονική μηχανική, η οποία περιγράφει τη φυσική, τη χρήση και  τη 

μελέτη λεπτών ποσοτήτων υγρού [6] . 

Σήμερα συσκευές Lab-on-a-chip, είναι ήδη στο εμπόριο για στοχευόμενες εφαρμογές, 

όπως η παρακολούθηση της γλυκόζης. Στο εγγύς μέλλον μπορούμε να αναμένουμε, 

ότι το Lab-on-a-chip θα χρησιμοποιηθεί ευρέως σε νοσοκομεία και τελικά μέσα στο 

γραφείο του ιατρού. Αργότερα μπορούμε να αναμένουμε ότι, η  lab-on-a-chip 

τεχνολογία θα είναι σε θέση να παρέχει σε πραγματικό χρόνο , την παρακολούθηση 

της υγείας στο σπίτι. Είναι πλέον σαφές ότι, αυτές οι τεχνολογίες (LOC) θα αλλάξουν 

την καθημερινή μας ζωή εφόσον παρουσιάζουν και τα πιο κάτω πλεονεκτήματα: 

 Έχει χαμηλό κόστος. 

 Η lab-on-a-chip τεχνολογία θα επιτρέψει δεκάδες ή εκατοντάδες αναλύσεις που 

πρέπει να εκτελούνται ταυτόχρονα στο ίδιο τσιπ, χάρη στην ικανότητα της για την 

ενσωμάτωση μικρο-καναλιών. Αυτό, θα επιτρέψει στους γιατρούς να στοχεύσουν 

σε συγκεκριμένες ασθένειες, προκειμένου να καθοριστεί πιο γρήγορα και 

αποτελεσματικά η θεραπεία του ασθενή. [7] 

 Είναι μικρή συσκευή και έχει εύκολο χειρισμό.[7] 

 Θα μειωθούν οι πιθανότητες του ανθρώπινου λάθους. Δεδομένου ότι θα μειώσει 

σε μεγάλο βαθμό τον ανθρώπινο χειρισμό, εφόσον με τη χρήση του Lab-on-a-chip 

γίνεται αυτόματη διάγνωση.  

 Ταχύτερος χρόνος διάγνωσης. [7] 

 Μικρός όγκος δείγματος, επειδή τα συστήματα lab-on-a-chip απαιτούν μόνο μια 

μικρή ποσότητα αίματος για κάθε ανάλυση και αυτή η τεχνολογία θα μειώσει το 

κόστος της ανάλυσης λόγω της μείωσης της χρήσης ακριβών χημικών ουσιών. 

Αυτό θα επιτρέψει την ανίχνευση ενός μεγάλου αριθμού ασθενειών χωρίς να 

απαιτείται μεγάλες ποσότητες αίματος από τους ασθενείς. 

 Λιγότερος πόνος λόγω της μικρότερης ποσότητας αίματος που απαιτείται για την 

ανάλυση.[7] 

 Έλεγχος της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο και παρακολούθηση της αύξησης 

της ευαισθησίας. Χάρη στη γρήγορη αντίδραση στην μικροκλίμακα, μπορεί 

κανείς να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη χημική αντίδραση, που οδηγεί σε πιο 

ελεγχόμενα αποτελέσματα.[7] 
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Παρόλο που η συσκευή lab-on-a-chip είναι μικρή, απαιτεί ειδικό εξωτερικό 

μηχανισμό και ηλεκτρονικά συστήματα τόσο για τον έλεγχο της τοποθέτησης του 

δείγματος όσο και για την πραγματοποίηση της επιθυμητής μέτρησης. Οι εξωτερικές 

συσκευές αυξάνουν το τελικό μέγεθος και κόστος του συνολικού συστήματος, κάτι 

που θέτει σε περιορισμούς την εφαρμογή του lab-on-a-chip. [7] 

Στο εγγύς μέλλον, οι  lab-on-a-chip συσκευές με την ικανότητά τους να εκτελούν 

πλήρη διάγνωση στους ασθενείς, θα αλλάξουν τον τρόπο άσκησης της ιατρικής. Η 

διάγνωση θα γίνει από άτομα με χαμηλότερα προσόντα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

στους γιατρούς να επικεντρωθούν μόνο στη θεραπεία. Η διάγνωση σε πραγματικό 

χρόνο θα αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών στις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης και θα δίνετε σε κάθε ασθενή η κατάλληλη θεραπεία. Μια πλήρης διάγνωση, 

θα μειώσει σημαντικά την μη αποτελεσματική επίδραση του αντιβιοτικού, η οποία 

είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δεκαετίας. Η ικανότητά του να 

εκτελεί διάγνωση σε χαμηλό κόστος θα αλλάξει επίσης και σε τακτική βάση τον 

τρόπο που βλέπουμε την ιατρική και στη συνέχεια θα μας δώσει τη δυνατότητα να 

διαγνώσουμε ασθένειες σε πρώιμο στάδιο. Έτσι θα ξεκινά και η κατάλληλη θεραπεία 

το συντομότερο δυνατό. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η συσκευή lab-on-a-chip θα 

επιτρέψει στους χορηγούς της υγειονομικής περίθαλψης να παρέχει διάγνωση στον 

ευρύτερο πληθυσμό και να δώσει την κατάλληλη θεραπεία σε ανθρώπους που το 

έχουν πραγματικά ανάγκη, χωρίς τη χρήση σπάνιων και ακριβών φαρμάκων.[7]  

Τρόπος λειτουργίας 

Τέτοιες συσκευές συνήθως, λειτουργούν χρησιμοποιώντας την φωτονική. 

Συγκεκριμένα, όταν μικρή ποσότητα αίματος πέσει σε ένα μικρό δοχείο (chamber), το 

οποίο περιέχει ένα αντιδραστήριο (ανάλογα με την μέτρηση που θα γίνει), το 

συνολικό μείγμα τίθεται σε κίνηση για την ανάμειξη του. Η εξέλιξη του μείγματος 

καταγράφεται από την σκέδαση του φωτός που προσπίπτει στο μείγμα. Έτσι 

χρησιμοποιούνται οι αλλαγές στην ένταση του φωτός της σκέδασης για τη διάγνωση 

[4]. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται και στο PT test (Prothrombin Time test), που 

υποβάλλονται ασθενείς που ακολουθούν αντιπηκτική θεραπεία με βαρφαρίνη [8-10]. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω η τεχνολογία lab-on-a-chip βάζει καινούργιες βάσεις στη 

διάγνωση ασθενειών. Ωστόσο οι περισσότερες τεχνολογίες lab-on-a-chip δεν είναι 

ακόμη έτοιμες για την εκβιομηχάνιση για τους πιο κάτω λόγους: 
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 Για ορισμένες εφαρμογές,  όσο μικραίνει το σύστημα  αυξάνεται η αναλογία 

σήματος / θορύβου, ως αποτέλεσμα το lab-on-a-chip παρέχει φτωχότερα 

αποτελέσματα από τις συμβατικές τεχνικές. Μεγάλο ποσοστό του θορύβου 

προέρχεται από το φωσφορισμό σωματιδίων που δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό 

οφείλεται στο ότι διεγείρεται όλο το μείγμα με φώς.[7] 

 Για να λειτουργήσει σωστά η συσκευή lab-on-a-chip χρειάζεται ένα εξωτερικό 

σύστημα. Μπορεί οι συσκευές lab-on-a-chip να είναι μικρές και ισχυρές, αλλά 

απαιτούν ειδικές μηχανές και ηλεκτρονικά. Οι εξωτερικές συσκευές αυξάνουν το 

τελικό μέγεθος και το κόστος του συνολικού συστήματος και κάποιος ιδιαίτερος 

εξοπλισμός ελέγχου μπορεί συχνά να θέσει περιορισμούς στην 

αποτελεσματικότητα του lab-on-a-chip. [7] 

1.1.3 Μαγνητισμός στην Ιατρική 

Είναι γνωστό ότι, η ιατρική χρησιμοποιεί το μαγνητισμό για διάγνωση ασθενειών. 

Συγκεκριμένα, η λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού ή λειτουργική 

MRI (f-MRI) είναι μια από τις εφαρμογές του μαγνητισμού στην ιατρική. Ωστόσο 

εμείς προτείνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς θα χρησιμοποιήσουμε νανο-

μαγνητική μεμβράνη για διάγνωση σε συσκευές όπως την lab-on-a-chip.  

Ο τομέας του μαγνητισμού, ανοίγει νέες προοπτικές στην κατασκευή τέτοιων 

συσκευών, εφόσον μπορεί να συμβάλει στην απλοποίηση του εξωτερικού 

συστήματος. Αυτό οφείλεται στο ότι, πλέον δεν θα υπάρχει ανάγκη της 

χρησιμοποίησης φωτός, εφόσον με τις ιδιότητες του μαγνητισμού μπορούν να 

μετρηθούν οι παράγοντες που βοηθούν στη διάγνωση και να επιταχύνουν την χημική 

αντίδραση. Έτσι, μικραίνει το μέγεθος της συσκευής αλλά και το κόστος εφόσον 

ηλεκτρικά και περίπλοκα συστήματα δεν θα είναι πλέον απαραίτητα. 

Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης της νανο-μαγνητικής μεμβράνης είναι, ότι δεν 

αλληλεπιδρά με το μείγμα επομένως, δεν θα επηρεάζει την μέτρηση και έτσι δεν θα 

έχουμε περιορισμούς στο τρόπο μέτρησης όπως, υπάρχουν στη περίπτωση που 

χρησιμοποιείται η σκέδαση του φωτός για τη διάγνωση. 

Έτσι η διπλωματική αυτή εργασία, εξετάζει την πιθανότητα χρησιμοποίησης νανο-

μαγνητικής μεμβράνης για την απλοποίηση τέτοιων συσκευών και την μείωση τόσο 
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του κόστους, όσο και του χρόνου που απαιτείται για τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων.  

 

1.2 Η Δική μας Συσκευή 

Σε αυτή την πειραματική μελέτη θα χρησιμοποιηθούν, μια μαγνητική μεμβράνη και 

ένα πηνίο το οποίο θα διαρρέεται από χαμηλής έντασης ρεύμα.   

Η μαγνητική μεμβράνη θα τίθεται σε ταλάντωση λόγω, της παρουσίας εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου που θα προκαλεί το πηνίο. Με την κίνηση της μεμβράνης θα 

πετύχουμε δύο πράγματα:  

1. Την επιτάχυνση της χημικής αντίδρασης : Λόγω της ταλάντωσης της 

μεμβράνης. 

2. Και τη μέτρηση της ζητούμενης ποσότητας: Λόγω του ότι παρουσιάζεται το 

φαινόμενο της επαγωγής στο πηνίο, από τη μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή 

που θα εισέρχεται σε αυτό, εμφανίζεται διαφορά τάσης. Αυτή η διαφορά 

τάσης, αλλάζει ανάλογα με τη συχνότητα και το πλάτος ταλάντωσης της 

μεμβράνης. Επομένως θα μπορούμε να πάρουμε της κατάλληλες πληροφορίες 

για να γίνει η διάγνωση. 

Συγκεκριμένα στη θέση του chamber όπου, γίνεται η αντίδραση του δείγματος 

αίματος και του αντιδραστηρίου, θα τοποθετηθεί μαγνητική μεμβράνη. Η αντίδραση 

θα επιταχύνεται από την ταλάντωση της μεμβράνης λόγω της παρουσίας του 

ανομοιογενούς μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου που προκαλείται από το πηνίο, το 

οποίο διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα. Έτσι, με αυτό τον τρόπο θα 

ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της γρήγορης ανάλυσης με φτηνό τρόπο. 

Στο πιο κάτω σχήμα (1.2) φαίνεται ένα δείγμα του strip test με το chamber και το 

κανάλι. 
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Σχήμα 1.2: Πρότυπο του Strip test   

Στην παρούσα διπλωματική εργασία στόχος μας, είναι να δείξουμε ότι μια 

μαγνητική μεμβράνη μπορεί να ταλαντωθεί με πλάτος περίπου από 10μm μέχρι 

100μm.  

Για την πραγματοποίηση τού πιο πάνω στόχου έπρεπε να μελετηθούν και να 

καθοριστούν κάποιες παράμετροι, οι οποίοι αριθμούνται πιο κάτω:   

1. Η μαγνητική μεμβράνη θα πρέπει να έχει μεγάλη τιμή  μαγνήτισης (Μs) για 

να μην χρειαστεί μεγάλο μαγνητικό πεδίο για να την κινήσει, άρα και μεγάλη 

ένταση του ρεύματος. 

2. Το πάχος της θα πρέπει να είναι της τάξης των δεκάδων μικρομέτρων. 

3. Θα έχει κυκλικό σχήμα ακτίνας μερικά χιλιοστά. 

4. Θα πρέπει να είναι ελαστική, δηλαδή η τιμή της ελαστικότητας του Young να 

είναι μικρή. 

5. Για την εφαρμογή του ανομοιογενούς μεταβαλλόμενου εξωτερικού πεδίου θα 

πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί το κατάλληλο πηνίο για να 

κινήσει την μεμβράνη. Βασική προϋπόθεση για το πηνίο είναι να 

διατηρήσουμε τις διαστάσεις του μικρές.   

Σειρά πειραμάτων 

Πρώτος μας προβληματισμός ήταν το πώς θα μετρούσαμε το πλάτος ταλάντωσης της 

μεμβράνης. Έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη μέθοδος για μέτρηση κίνησης από 1μm 

μέχρι 100μm. Έτσι έγιναν κάποια αρχικά πειράματα χρησιμοποιώντας την φωτονική, 

για τον καθορισμό του τρόπου μέτρησης.   

Chamber με 

μαγνητική 

μεμβράνη 
Κανάλι για 

να οδηγηθεί 

το μείγμα 

στο chamber 
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Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν τα κυρίως πειράματα για την επίτευξη του αρχικού 

στόχου που θέσαμε. Δηλαδή να επιβεβαιωθεί ότι μια μαγνητική μεμβράνη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε τέτοιου είδους συσκευές.  
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Κεφάλαιο 2 

Θεωρητικό  Υπόβαθρο 
2.1 Μαγνητικές Ιδιότητες των Υλικών  

Όλοι έχουμε παρατηρήσει την ιδιότητα των μόνιμων μαγνητών, να έλκουν σιδερένια 

αντικείμενα. Σήμερα τέτοια μαγνητικά υλικά χρησιμοποιούνται ευρεία στην 

βιομηχανία. Οι ιδιότητες που έχουν, όπως να ασκούν δύναμη εξ αποστάσεως, τα 

καθιστούν σημαντικά σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως  η χρήση τους για 

αποθήκευση δεδομένων,  για κατασκευή μεγαφώνων, κινητήρων  και άλλων πολλών.  

2.1.1 Μαγνητική Ροπή και Μαγνήτιση 

Ο μαγνητισμός που εμφανίζουν κάποια υλικά, οφείλεται στα κινούμενα ηλεκτρικά  

φορτία, δηλαδή στα μικροσκοπικά ρεύματα που προκύπτουν από τα ηλεκτρόνια που 

περιστρέφονται γύρω από τους πυρήνες και ταυτόχρονα γύρω από τους άξονες τους 

(σχήμα 2.1). Αυτή οι ρευματοφόροι μικροί βρόγχοι, μακροσκοπικά μπορούμε να τους  

θεωρήσουμε ως μαγνητικά δίπολα. [11] 

Μικροσκοπικά, οι μαγνητικές ιδιότητες των υλικών, χαρακτηρίζονται από το 

διάνυσμα της μαγνητικής ροπής (m) η οποία προκύπτει από διάφορες ατομικές 

διαδικασίες. 

 

Σχήμα 2.1: (a) Ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τους άξονες τους, έχουν 

μαγνητική διπολική ροπή. (b) Ηλεκτρόνιο κινείται σε κυκλική τροχιά γύρω από τον 

πυρήνα με αποτέλεσμα να έχει μαγνητική διπολική ροπή [12].   
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Ένα υλικό μαγνητίζεται όταν, έχει πολλά μικρά μαγνητικά δίπολα τα οποία είναι 

προσανατολισμένα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι δύο μηχανισμοί που 

προκαλούν την μαγνήτιση αυτή είναι: 

α) Ο παραμαγνητισμός:  τα δίπολα που οφείλονται στο σπιν των αζευγάρωτων 

ηλεκτρονίων υφίστανται μια ροπή που τείνει να τα ευθυγραμμίσει στην κατεύθυνση 

του εξωτερικού πεδίου. [11] 

β) Ο διαμαγνητισμός: η αλλαγή στην επαγόμενη τροχιακή ροπή σε κατεύθυνση 

αντίθετη αυτής του εξωτερικού πεδίου.  

Μακροσκοπικά το πόσο μαγνητισμένο είναι ένα υλικό εκφράζεται από την μαγνήτιση 

Μ: 

Η μαγνήτιση ορίζεται σαν η μαγνητική ροπή ανά μοναδιαίο όγκο. 

                                 
       ή         ή        ή    ή

ό    
 

   

 
                                 (2.1) 

2.1.2 Κατηγορίες Μαγνητικών Υλικών 

 Όταν εφαρμόσουμε μαγνητικό πεδίο Β σε υλικά, η μαγνητική ροπή του υλικού θα 

ευθυγραμμιστεί είτε παράλληλα, είτε αντι-παράλληλα με το εφαρμοζόμενο πεδίο. 

Έτσι τα υλικά ανάλογα με τις μαγνητικές τους ιδιότητες μπορούν να χωριστούν σε 

τρεις κατηγορίες, τα διαμαγνητικά, τα παραμαγνητικά και τα σιδηρομαγνητικά. [13] 

 Παραμαγνητικά υλικά, ονομάζονται αυτά που οι περισσότερες μαγνητικές 

διπολικές ροπές τους ευθυγραμμίζονται παράλληλα με το εφαρμοζόμενο 

μαγνητικό πεδίο. [13] 

 Διαμαγνητικά υλικά, είναι αυτά που οι μαγνητικές ροπές τους 

ευθυγραμμίζονται αντι-παράλληλα με το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο.   

 Σιδηρομαγνητικά υλικά, είναι αυτά που μένουν μαγνητισμένα και μετά την 

απομάκρυνση του μαγνητικού πεδίου και έτσι σχηματίζουν μόνιμους 

μαγνήτες. [13] 

Για παραμαγνητικά και διαμαγνητικά υλικά η ευθυγράμμιση των μαγνητικών ροπών 

γίνεται μόνο στην παρουσία του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Όταν το 

εφαρμοζόμενο πεδίο φύγει, οι μαγνητικές διπολικές ροπές δεν θα είναι πλέον 

ευθυγραμμισμένες, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2.  
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Σχήμα 2.2: Προσανατολισμός των σπιν με και χωρίς εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 

[14]  

Αν το υλικό μένει μαγνητισμένο και μετά την απομάκρυνση του μαγνητικού πεδίου 

τότε είναι μαγνητικό. [13] 

Επομένως ένα υλικό λέμε ότι είναι μαγνητικό όταν η μαγνήτιση είναι διάφορη του 

μηδενός εν απουσία του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. 

Τα μαγνητικά υλικά διακρίνονται σε αντισιδηρομαγνητικά και σιδηρομαγνητικά. Τα 

σιδηρομαγνητικά υλικά χωρίζονται σε απλά σιδηρομαγνητικά και σιδηριμαγνητικά 

(φερριμαγνητικά) των οποίων η  συνολική μαγνητική ροπή είναι μικρότερη. Στο πιο 

κάτω σχήμα (2.3) διακρίνονται τα διάφορα είδη μαγνητικών υλικών. 

 

Σχήμα 2.3: Κατηγορίες μαγνητικών υλικών [15] 
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2.1.3 Βρόγχος Υστέρησης 

Τα μαγνητικά υλικά έχουν περιοχές που ονομάζονται μαγνητικές περιοχές, στις 

οποίες όλες οι μαγνητικές ροπές είναι ευθυγραμμισμένες, με αποτέλεσμα να 

επιτυγχάνεται μέγιστη μαγνήτιση μέσα σε κάθε περιοχή. Όμως ο προσανατολισμός 

της συνολικής μαγνητικής ροπής κάθε περιοχής mπ είναι διαφορετικός από τις 

γειτονικές της, όπως παρατηρείται και στο σχήμα 2.4. Επομένως το συνολικό 

άθροισμα των μαγνητικών ροπών (mολ) όλων των περιοχών είναι συνήθως μηδέν.  

 

Σχήμα 2.4 Μαγνητικές περιοχές όπου γειτονικές έχουν διαφορετική ευθυγράμμιση της 

μαγνητικής ροπής [16]. 

 Οι διάφορες μαγνητικές περιοχές χωρίζονται με τα τοιχώματα Bloch, τα οποία έχουν 

πεπερασμένο πάχος. Μεταξύ των γειτονικών περιοχών γίνεται σταδιακή αλλαγή της 

μαγνητικής ροπής μέσα στο πάχος του τοιχώματος Bloch (σχήμα 2.5).  

 

Σχήμα 2.5: Η σταδιακή μεταβολή του προσανατολισμού της μαγνητικής ροπής μέσα στο 

πάχος ενός τοιχώματος Bloch [17].  

Όταν εφαρμόσουμε σταδιακά ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, Η, σε ένα 

σιδηρομαγνήτη τα τείχη Bloch μετακινούνται και μεγαλώνουν οι περιοχές όπου η 

μαγνήτιση είναι παράλληλη με το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο εις βάρος των 

άλλων περιοχών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθώς αυξάνεται το εξωτερικό μαγνητικό 

πεδίο να αυξάνεται και η μαγνήτιση του υλικού Μ.  Αν το εξωτερικό πεδίο γίνει 

αρκετά μεγάλο στρέφονται και οι διπολικές ροπές που ήταν αντιπαράλληλες με το 

πεδίο. Έτσι τελικά  σε ισχυρό πεδίο όλες οι μαγνητικές ροπές των περιοχών (mπ) 
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είναι ευθυγραμμισμένες με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και η ολική μέση 

μαγνήτιση (M=mol/V) φτάνει στην τιμή κόρου.[18] 

Αν το μαγνητικό πεδίο μειωθεί, η μαγνήτιση θα ξεκινήσει να μειώνεται αργά λόγω 

του ότι κάποιες περιοχές χάνουν τον προσανατολισμό τους με το πεδίο. Όταν το 

εξωτερικό πεδίο μηδενιστεί, το υλικό έχει ακόμα μαγνήτιση και γίνεται μόνιμος 

μαγνήτης.  Αυτό έχει ως συνέπεια, η μαγνήτιση να μην ακολουθεί ως συνάρτηση του 

Η, την ίδια καμπύλη εμφανίζοντας έτσι το φαινόμενο της υστέρησης (σχήμα 2.6).  

Αυτός ο μη αναστρέφων χαρακτήρας του βρόγχου υστέρησης οφείλεται στην ύπαρξη 

μετασταθών μαγνητικών καταστάσεών, στην ύπαρξη ατελειών, εσωτερικών τάσεων, 

και της πολυκρυσταλλικής δομής του υλικού. [18] 

 

Σχήμα 2.6:Εξάρτηση της συνολικής μαγνήτισης Μ ενός σιδηρομαγνήτη από το 

εξωτερικό πεδίο Η (βρόγχος υστέρησης) [18] 

2.1.4 Δύναμη που ασκείται σε δίπολο από εξωτερικό πεδίο 

Όταν ένα μαγνητικό δίπολο βρεθεί μέσα σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο τότε 

ασκείται δύναμη πάνω του.  

Όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα (2.7) ένας ρευματοφόρος δακτύλιος έχει 

μαγνητική διπολική ροπή, η οποία αλληλεπιδρά με το ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο 

και έτσι ασκείται δύναμη πάνω του.  
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Σχήμα 2.7: Ρευματοφόρος δακτύλιος μέσα σε ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο [19]. 

Κάθε στοιχειώδες dl δέχεται μια δύναμη προς τα κάτω      . Αν θεωρήσουμε ότι το 

εξωτερικό πεδίο είναι συμμετρικό τότε το Βr είναι ίδιο κατά μέτρο σε όλα τα σημεία 

του δακτυλίου [19]. Επομένως:  

                                                                                                                      (2.2) 

Εφόσον η ολική ροή του μαγνητικού πεδίου προς τα έξω από οποιονδήποτε όγκο 

είναι μηδέν divB=0, μπορούμε να συσχετίσουμε το Βr με τη βαθμίδα του Βz [19]. 

Επομένως προκύπτει: 

                                                               
 

 

   

  
                                                   (2.3) 

Έτσι η δύναμη που ασκείται  πάνω στο δίπολο μπορεί να εκφραστεί με την πιο κάτω 

σχέση:  

                                                               
   

  
                                                    (2.4) 

Όπου το πr
2
I είναι το μέτρο της μαγνητικής διπολικής ροπής m [19]. Έτσι η δύναμη 

μπορεί να εκφραστεί ως: 

                                                             
   

  
                                                       (2.5) 

Από την πιο πάνω σχέση μπορούμε να πούμε ότι:  

 Όταν η διπολική ροπή είναι παράλληλη με το εξωτερικό πεδίο, η δύναμη θα 

ασκείται προς τη φορά της αύξησης της έντασης του πεδίου.  

 Όταν η διπολική ροπή είναι αντιπαράλληλη στο εξωτερικό πεδίο, η δύναμη θα 

ασκείται προς τη φορά της μείωσης της έντασης του πεδίου.  
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 Και όταν το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο είναι ομογενές (δηλαδή 
   

  
    η 

δύναμη θα είναι μηδέν.  

Στην πιο γενική περίπτωση: 

                                                                                                                     (2.6) 

Μονάδες μέτρησης:  

 m ( μαγνητική διπολική ροπή) : Joule/Tesla  

                                   Tesla/metre  

Επομένως για να εφαρμοστεί δύναμη πάνω στην μαγνητική μεμβράνη θα πρέπει το 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο να μεταβάλλεται. 

 

2.2 Μηχανική Ταλάντωση Μεμβράνης 

2.2.1 Ελαστική Παραμόρφωση 

Οι τρείς κύριες παράμετροι που διέπουν την ελαστική παραμόρφωση είναι: 

a) Τάση λόγω τεντώματος (Stress due to straining)  

b) Παραμένουσα τάση ( Residual stress)  

c) Κάμψη (Bending)  

Τάση λόγω τεντώματος (Stress due to straining): 

Η τάση λόγω τεντώματος δημιουργείται όταν, μια δύναμη τραβά ή σπρώχνει ένα 

άκαμπτο σώμα. 

Για παράδειγμα  αν ασκήσουμε μια δύναμη στη διαμήκη κατεύθυνση του ελεύθερου 

άκρου της δοκού, της οποίας το άλλο άκρο είναι σταθεροποιημένο, τότε το τέντωμα 

αυτό (strain -εΒ) θα προκαλέσει τάση (stress- σΒ) [20].  

Η τάση (stress -σΒ ) είναι ανάλογη του τεντώματος (strain - εΒ ) σύμφωνα με το νόμο 

του Hooke (σχέση 2.7 ) και  εκφράζεται ως η δύναμη που τείνει να αλλάξει το σχήμα 

του σώματος ανά μονάδα διατομής [20]. 
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                                                        (2.7) 

Όπου:  

ΕΒ(σταθερά αναλογίας): μέτρο ελαστικότητας του Young 

 

Σύμφωνα με το νόμο του Hooke  καθώς το μήκος της δοκού αυξάνεται η διάμετρος 

μειώνεται κατά ένα παράγοντα ο οποίος είναι μικρότερος από το διάμηκες strain (εΒ ) 

κατά τo λόγο Poisson (νΒ) [20].  

Επομένως η αλλαγή του μήκους ΔbB και του πάχους ΔdB της δοκού είναι:  

                                                                                                (2.8) 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.8: Δοκός με τάση λόγω τεντώματος [20]  

Παραμένουσα τάση (Residual Stress ): 

Η παραμένουσα τάση δημιουργείται κατά την διαδικασία κατασκευής του σώματος. 

Αν για παράδειγμα σταθεροποιήσουμε μια δοκό και στα δύο άκρα της, μπορούμε να 

πούμε ότι η δοκός τεντώθηκε ή συμπιέστηκε για να ταιριάξει μεταξύ των σημείων 

στερέωσης της (σχήμα 2.9). Εάν η παραμένουσα τάση δεν υπερβαίνει ορισμένες τιμές 

και δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις μακροσκοπικά δεν υπάρχει κάποια αλλαγή 

στη δοκό. Η αλλαγή παρατηρείται όταν μια εξωτερική δύναμη ενεργεί πάνω στη 

δοκό. Αν δηλαδή ασκηθεί μια δύναμη  έλξεως εγκάρσια στο κέντρο της δοκού, 

μπορεί να εκτραπεί πολύ περισσότερο αν έχει συμπιεστική παραμένουσα τάση και 

πολύ λιγότερο με μια εφελκυσμού παραμένουσα τάση (tensile residual stress) [20]. 
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Σχήμα 2.9: Δοκός με παραμένουσα τάση (residual stress) [20] 

Κάμψη (Bending): 

Η κάμψη είναι η αντίδραση που προκαλείται όταν μια εξωτερική δύναμη ή ροπή 

εφαρμοστεί σε ένα σώμα, με αποτέλεσμα αυτό να λυγίσει. Η κάμψη (bending) 

δημιουργεί τάση εφελκυσμού (tensile stress) και strain στην μια πλευρά του σώματος 

και συμπιεστική στην αντίθετη πλευρά όπως φαίνεται και από το σχήμα (2.10) [20]. 

 

Σχήμα 2.10 : Δοκός με κάμψη (Bending)[20]. 

Η βαθμίδα της τάσης ως προς το πάχος έχει ως αποτέλεσμα, να εμφανιστεί ροπή 

κάμψης στο σώμα (bending moment) η οποία τείνει να φέρει το σώμα πίσω στην 

αρχική του θέση όταν οι εξωτερικές δυνάμεις απομακρύνονται.  

Το ολοκλήρωμα της τάσης επί της διατομής είναι μηδέν όταν λάβουμε υπόψη μόνο 

την κάμψη (bending).  Επομένως η κάμψη δεν αλλάζει το μήκος της δοκού. Σε κάθε 

λυγισμένο σώμα υπάρχει μια λεπτή στρώση, η οποία ονομάζεται ουδέτερη ίνα 

(neutral fiber), στην οποία η τάση είναι μηδέν.  Ωστόσο η ουδέτερη ίνα είναι 

τεντωμένη όταν μια δύναμη ή μια συνιστώσα δύναμη δρα κατά μήκος της δοκού. 
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2.2.2 Παραμόρφωση Μεμβράνης 

Υπάρχουν τρεις τύποι μεμβρανών η χοντρή, η λεπτή και η εύκαμπτη. Διακρίνονται 

σχετικά με το πόσο μπορούν να παραμορφωθούν (wo: maximum deflection) ανάλογα 

με το πάχος (dM) τους όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα (2.11) [21]. 

 

Σχήμα 2.11: Οι τρείς τύποι μεμβρανών [21]  

Συγκεκριμένα: 

 Χοντρή μεμβράνη (Thick membrane): wo<dM 

 Λεπτή μεμβράνη (Thin membrane):  wo>dM 

 Εύκαμπτη (flexible membrane):  wo>>dM 

Η παραμόρφωση (W(r) ) μιας κυκλικής χοντρής μεμβράνης με ακτίνα RM δίνεται από 

την πιο κάτω σχέση [21]: 

          
  

  
  

 

                                                                (2.9) 

Αντίστοιχα η παραμόρφωση (W(r) ) μιας κυκλικής λεπτής μεμβράνης με ακτίνα RM 

δίνεται από την ακόλουθη σχέση [21]: 

          
  

  
                                                                  (2.10) 

Στις περιπτώσεις που έχουμε λεπτή μεμβράνη συνήθως δεν λαμβάνουμε υπόψη τον 

όρο της ροπής κάμψης (bending moment) γιατί δεν συνεισφέρει πολύ. Αντίστοιχα 

όταν έχουμε χοντρή μεμβράνη αγνοούμε τον όρο της τάσης εφόσον κυριαρχεί η 

κάμψη [21]. 
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Για τον υπολογισμό του πλάτους μετατόπισης της μεμβράνης, όταν εφαρμόζεται 

πάνω της πίεση, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Ritz. Η μέθοδος αυτή μπορεί να 

εφαρμοστεί και για τα δύο είδη μεμβρανών χοντρές και λεπτές, εφόσον λαμβάνονται 

όλοι οι παράγοντες (bending moment, residual stress,  stress due to straining) υπόψη. 

[21] 

Επομένως η δυναμική ενέργεια συνάρτηση του πλάτους ταλάντωσης της μεμβράνης 

(w) δίνεται από την πιο κάτω σχέση (2.11) [21] : 

             
    

 

       
  

 
   

   
 

 

 

  

 

  

 

 
  

  
 

 

  

   

   
   

 
  

 
     

  

  
 
 

 
   

   
  

  
 
 

  
  

 

  

    
  

  

  
 
 

                                            (2.11) 

Όπου:  

ΕΒ(σταθερά αναλογίας): μέτρο ελαστικότητας του Young 

dM: πάχος μεμβράνης  

Δp: διαφορά πίεσης που εφαρμόζεται στην μεμβράνη 

vM: λόγος Poisson 

σr0: ακτινική παραμένουσα τάση 

σφ0: εφαπτόμενη παραμένουσα τάση 

RM: ακτίνα μεμβράνης 

 

Ο πρώτο όρος μέσα στην παρένθεση στην πιο πάνω εξίσωση (2.11)  αντιστοιχεί στην 

επίδραση της ροπής κάμψης (bending moment), ο δεύτερος  στην παραμένουσα τάση 

(ακτινική και εφαπτομένη) , ο τρίτος στην τάση λόγω τεντώματος της ουδέτερης ίνας 

και ο τελευταίος στην ενέργεια που παράγεται από την μετακίνηση της μεμβράνης 

λόγω την διαφοράς πίεσης που εφαρμόζεται.  

  

Ένας καλός τρόπος να εκφράσουμε πιο γενικά την μετατόπιση μια κυκλικής 

μεμβράνης w(r) με πάχος dM  συνάρτηση της απόστασης κάθε σημείου της από το 

κέντρο της (r) είναι ως πολυώνυμο τετάρτου βαθμού με παραμέτρους wo,a0,a1,a2,a3,a4  

[21]. 

                                        
 

  
   

  

  
    

  

  
    

   

  
                      (2.12) 
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Κάποιες παράμετροι μπορούν να εξαχθούν από τις πιο κάτω οριακές συνθήκες [21].  

α)  
     

  
              

β)                  

 γ)  
  

  
      

                     a2=a4-3 

δ)                          a3=2-2a4 

Έτσι η μετατόπιση της μεμβράνης (W(r) ) δίνεται από την πιο κάτω σχέση (2.13)  

                                         
  

  
         

  

  
    

  

  
                  (2.13) 

Όπου: 

Wo: κεντρική εκτροπή της μεμβράνης στο κέντρο 

α4:μέτρο του σχήματος εκτροπής της μεμβράνης 

Το α4 παίρνει τιμές μεταξύ το 3 και 5 για λεπτή μεμβράνη και 1 για τη παχιά 

μεμβράνη [21].  

Αν αντικαταστήσω την εξίσωση 2.13 στην 2.11 προκύπτει η πιο κάτω σχέση (2.14) 

για την δυναμική ενέργεια συνάρτηση των ελεύθερων παραμέτρων wo και a4.: 

      
    

 

        
  

  
 

  
     

 

 
   

 

  
  

   
  

 
     

  
 

 
 

 

  
   

 

   
  

  

 
    

    
 

  
 

  
  

 

  
 

 

   
   

 

   
  

  
 

    
  

  
 

     
  

   

                                 
  

 

  
 

 

  
                                                                   (2.14) 

  Για να βρούμε τις τιμές των παραμέτρων (wo, a4) για τις οποίες η δυναμική ενέργεια 

(Vp) είναι ελάχιστη, υπολογίζουμε την παράγωγο της ως προς τις παραμέτρους και 

την θέτουμε ίση με μηδέν.  

  
   

   
    

    
 

        
  

   

  
    

 

 
   

 

  
  

   

 
  

 
       

 

 
 

 

  
   

 

   
  

  

 
    

    
 

   
 

  
  

 

  
 

 

   
   

 

   
  

  
 

    
  

  
 

     
  

   

                            
  

 

  
 

 

  
                                                                           (2.15) 
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                                                                  (2.16) 

 Η παράγωγος της δυναμικής ενέργειας εκφράζει γενικά την δύναμη. Επομένως η 

σχέση 2.15 περιγράφει την δύναμη που ασκείται πάνω στην μεμβράνη και την 

μετατόπιση της όταν η δύναμη γίνεται μηδέν. Επομένως από την σχέση αυτή (2.16) 

προκύπτει η πιο κάτω (2.17). 

   
 

  
  

 

  
 

 

  
   

 
    

 

       
  

   

  
    

 

 
   

 

  
  

    
  

 
       

 

 
 

 

  
   

 

   
  

   
    

    
 

   
 

  
  

 

  
 

 

   
   

 

   
  

  
 

    
  

  
 

     
  

                             (2.17) 

Από την πιο πάνω σχέση μπορεί να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται κάθετα στην 

μεμβράνη χρησιμοποιώντας την σχέση (2.18) που φαίνεται πιο κάτω. 

                                                                                      (2.18) 

Συμπεραίνοντας από τα πιο πάνω η δύναμη που ασκείται στην μεμβράνη έχει την πιο 

κάτω μορφή (2.19).  

                                                                
                                              (2.19) 

Όπου οι παράμετροι α και β της εξίσωσης (2.19) εξαρτώνται από την φύση της 

μεμβράνης δηλαδή από: 

ΕΒ(σταθερά αναλογίας): μέτρο ελαστικότητας του Young 

dM: πάχος μεμβράνης  

vM: λόγος Poisson 

σr0: ακτινική παραμένουσα τάση 

RM: ακτίνα μεμβράνης 
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2.3 Πηνίο  

2.3.1 Μαγνητικό πεδίο στον άξονα δακτυλίου που διαρρέεται 

από ρεύμα. 

Έστω ότι ένας κυκλικός δακτύλιος ακτίνας R διαρρέεται από ρεύμα Ι, όπως φαίνεται 

στο σχήμα (2.12). 

 

Σχήμα 2.12: Διάγραμμα ενός ρευματοφόρου βρόγχου για τον υπολογισμό του 

μαγνητικού πεδίου που προκαλεί  σε ένα σημείο P στον άξονα συμμετρίας του. [22] 

Από τον νόμο του Biot – Savart μπορούμε να υπολογίσουμε το στοιχειώδες 

μαγνητικό πεδίο dB που προκαλεί ένα μικρό τμήμα του δακτυλίου ds (σχέση 2.20).  

                                                    
   

  

       

                     (2.20) 

 Κάθε στοιχειώδες τμήμα ds είναι κάθετο στο             . Όπως παρατηρείται από 

το σχήμα (2.12) όλα τα στοιχειώδη τμήματα του δακτυλίου απέχουν από το P 

απόσταση          [22]. 

 Επομένως προκύπτει ότι:  

                                                   
   

  

  

       
                                                      (2.21) 

Η κατεύθυνση του στοιχειώδους μαγνητικού πεδίου dB είναι κάθετη στο επίπεδο που 

ορίζεται από τα ds και   . Αναλύοντας το dB σε δύο συνιστώσες (χ,y) είναι εύκολο να 

δούμε ότι το άθροισμα όλων των συνιστωσών του dB στην y κατεύθυνση 

αλληλοαναιρούνται. Επομένως η συνιστώσα dBy μηδενίζεται και το συνιστάμενο 

πεδίο στο σημείο P έχει κατεύθυνση προς τον άξονα χ [22]. 
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Έτσι ολοκληρώνοντας,  μπορούμε να υπολογίσουμε το μαγνητικό πεδίο που 

προέρχεται από όλο το ρευματοφόρο βρόγχο (σχέση 2.22). 

                                                 
   

  
 

       

     
                                         (2.22) 

Από το σχήμα 2.12 μπορούμε να εκφράσουμε το συνημίτονο συνάρτηση της ακτίνας 

του βρόγχου και της απόστασης χ (σχέση 2.23). 

                                                   
 

       
 
 

                                                        (2.23) 

Έτσι υπολογίζετε ότι: 

                        
    

         
 
 

    
     

        
 
 

                                (2.24) 

 

2.3.2 Μαγνητικό πεδίο κατά μήκος του άξονα ενός 

σωληνοειδούς πηνίου 

Το μαγνητικό πεδίο που προκαλεί ένα σωληνοειδές πηνίο μπορεί να υπολογιστεί 

αθροίζοντας το πεδίο που προκαλεί κάθε βρόγχος του. Υποθέτουμε ότι το πάχος του 

σύρματος είναι αμελητέο. 

Κάθε μήκος dx του σωληνοειδούς έχει (N/l)dx βρόγχους, επομένως το ολικό ρεύμα 

που διαρρέει το τμήμα dx είναι Ι(Ν/l)dx. Όπου Ν είναι ο αριθμός των σπειρών του 

σωληνοειδούς και l το μήκος του. [22] 

Επομένως κάθε dx δημιουργεί πεδίο dB στο σημείο P που δίνεται από την σχέση 

(2.25). 

                                            
    

        
 
 

  
 

 
                                                     (2.25) 

Παρατηρώντας το σχήμα (2.13) μπορούμε να εκφράσουμε την πιο πάνω σχέση (2.25) 

συνάρτηση της μεταβλητής γωνιάς φ για την πιο εύκολη ολοκλήρωση. 
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Σχήμα 2.13: Βοηθητικό σχήμα για σωληνοειδές πηνίο [22]. 

Συγκεκριμένα μπορούμε να γράψουμε την μεταβλητή χ συνάρτηση της φ.  

                                                                                            (2.26) 

                                                 
 

      
                                                            (2.27) 

Επομένως υπολογίζεται ότι:  

                    
     

  
         

  

  

     

  
                                             (2.28) 

Όπου:  

 Ν: αριθμός σπειρών 

 Ι: ρεύμα που διαρρέει το πηνίο 

 l: μήκος πηνίου 

 R: ακτίνα του πηνίου  

 μο: διαπερατότητα του κενού χώρου             

    

Για να εκφράσουμε το μαγνητικό πεδίο κατά μήκος του άξονα του πηνίου συνάρτηση 

της απόστασης από το μηδέν πρέπει να βρούμε μια συσχέτιση της γωνιάς φ1 και φ2 με 

το Χ.  
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Σχήμα 2.14: Βοηθητικό σχήμα για την συσχέτιση των γωνιών φ1 και φ2 με την 

απόσταση Χ. 

Από το σχήμα 2.14 μπορούμε να γράψουμε τις πιο κάτω σχέσεις (2.29, 2.30). 

                                                        
   

          
                                               (2.29) 

                                                        
 

      
                                                    (2.30) 

Επομένως το μαγνητικό πεδίο στο σημείο X είναι: 

                                            
    

  
 

 

      
 

   

          
                                   (2.31) 

Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε την κλίση του μαγνητικού πεδίου του σωληνοειδούς 

πηνίου, ως προς την απόσταση κατά μήκος του άξονα του. 

                                       
  

  
 

    

  
   

 

       
 
 

 
 

           
 
 

                               (2.32) 

 

2.3.3 Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς όταν υπάρχει 

σιδηρομαγνητικό υλικό στο εσωτερικό του. 

Αν τοποθετήσουμε επιπλέον σίδερο στο εσωτερικό του σωληνοειδούς θα 

παρατηρήσουμε, ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η διαπερατότητα του υλικού είναι μεγαλύτερη από αυτή του αέρα.  

Η αύξηση της έντασης του πεδίου, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση του ρεύματος που 

διαρρέει το πηνίο, προέρχεται από τον προσανατολισμό των στοιχειωδών μαγνητικών 

X 
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περιοχών του σιδήρου. Ο προσανατολισμός τους προκαλείται από το μαγνητικό πεδίο 

που δημιουργεί το σωληνοειδές από μόνο του. [23] 

Επομένως το μαγνητικό πεδίο κατά μήκος του άξονα του πηνίου αυξάνεται κατά ένα 

παράγοντα μ, που αντιπροσωπεύει την διαπερατότητα του σιδήρου [23] (σχέση 2.33). 

                                   
    

  
 

 

      
 

   

          
                                  (2.33) 

2.3.4  Χαρακτηριστικά μεγέθη πηνίου  

Όταν το πηνίο διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα τότε εμφανίζεται το φαινόμενο 

της αυτεπαγωγής.  Συγκεκριμένα καθώς το ρεύμα που διαρρέει ένα σωληνοειδές 

πηνίο αυξάνεται, αυξάνεται και η ροή του μαγνητικού πεδίου που διαπερνά τις 

σπείρες του. Η αύξηση της ροής δημιουργεί ηλεκτρική τάση εξ επαγωγής στα άκρα 

του πηνίου, η οποία σύμφωνα με το κανόνα του Lenz έχει τέτοια φορά που 

αντιτίθεται στην μεταβολή της μαγνητικής ροής.  

Επομένως όταν το ρεύμα που διαρρέει ένα πηνίο μεταβάλλεται εμφανίζεται στα άκρα 

του ηλεκτρική τάση (σχέση 2.34). 

                                                            
  

  
                                                       (2.34) 

Στην σχέση 2.34 το αρνητικό πρόσημο προκύπτει από το κανόνα του Lenz και το L 

είναι ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου. 

Ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου δίνεται από τη πιο κάτω σχέση (2.35).  

                                                       
   

   

 
                                                          (2.35) 

Όπου:  

 μο: διαπερατότητα του κενού χώρου             

  
  

 Ν: αριθμός σπειρών του πηνίου  

 Α: επιφάνεια διατομής του σωληνοειδούς 

 l: μήκος του σωληνοειδούς πηνίου 

Η μονάδα μέτρησης του συντελεστή αυτεπαγωγής L στο SI είναι το henry (H), το 

οποίο ισούται με 1volt επί second ανά ampere  (2.36). [22]  
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                                                         (2.36) 

Όταν ένα κύκλωμα περιλαμβάνει πηνίο τότε έχει αυτεπαγωγή, η οποία εμποδίζει το 

ρεύμα να αυξηθεί ή να μειωθεί «ακαριαία» [22]. Ένα τέτοιο κύκλωμα φαίνεται στο 

σχήμα 2.15 το οποίο αποτελείται από μια αντίσταση, ένα πηνίο, μια πηγή και ένα 

διακόπτη. Θεωρούμε ότι την χρονική στιγμή t=0 ο διακόπτης κλείνει. 

  

 

Σχήμα 2.15: κύκλωμα RL [24] 

 Έτσι εφαρμόζοντας τον κανόνα του Kirchhoff, για βρόγχους για το κύκλωμα του 

σχήματος 2.15, προκύπτει η πιο κάτω σχέση (2.37). [22] 

                                                          
  

  
                                                 (2.37)  

Ολοκληρώνοντας την σχέση 2.37 προκύπτει ότι: 

                                                    
 

 
     

  

                                                     (2.38) 

Όπου (L/R) είναι η σταθερά χρόνου τ, που εκφράζει το χρόνο που απαιτείται για να 

πάρει η ένταση του ρεύματος τιμή ίση με το 63,2% της μέγιστης τιμή της.  [22] 

                                                           
 

 
                                                              (2.39) 

Επομένως, σύμφωνα με την σχέση 2.38 μπορούμε να σχεδιάσουμε την γραφική 

παράσταση του ρεύματος συνάρτηση του χρόνου, όταν ο διακόπτης κλείνει τη 

χρονική στιγμή t=0 (I(0)=0). 
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Σχήμα 2.16: Γραφική παράσταση μεταβολής του ρεύματος συνάρτηση του χρόνου για 

το κύκλωμα του σχήματος 2.15. Ο διακόπτης κλείνει κατά την στιγμή t=0 και το ρεύμα 

αρχίζει να αυξάνεται τείνοντας να πάρει τη μέγιστη τιμή του (Ε/R). [25] 

Έστω τώρα ότι έχουμε το πιο κάτω κύκλωμα  (2.17) με δύο διακόπτες. Αν 

υποθέσουμε ότι ο διακόπτης S1 είναι κλειστός και ο S2 ανοικτός για αρκετό χρόνο 

πριν από την χρονική στιγμή t=0, τότε το ρεύμα θα έχει πλέον αποκτήσει την 

ασυμπτωτική τιμή του ε/R [19,22]. Έτσι όταν την χρονική στιγμή t=0 κλείσει ο S2 

και ανοίξει ο S1 δεν θα υπάρχει πλέον μπαταρία στο κύκλωμα.  

 

Σχήμα 2.17: Κύκλωμα RL με δύο διακόπτες. Όταν ανοίξουμε το διακόπτη S1 και 

κλείσουμε τον S2 τότε η  μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται στο κύκλωμα. [22] 

Έτσι εφαρμόζοντας τον κανόνα του Kirchhoff, για βρόγχους για το κύκλωμα του 

σχήματος 2.17, προκύπτει η σχέση (2.40). [19,22] 

                                                        
  

  
                                                        (2.40) 

Ολοκληρώνοντας προκύπτει:  

                                                       
 

 
  

 

                                                           (2.41) 
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Πιο κάτω φαίνεται η γραφική παράσταση του ρεύματος συνάρτηση του χρόνου για το 

κύκλωμα του σχήματος 2.17. 

 

Σχήμα 2.18: Γραφική παράσταση μεταβολής του ρεύματος συνάρτηση του χρόνου. Την 

χρονική στιγμή t=0 το ρεύμα έχει τη μέγιστη τιμή ε/R. [25] 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αντίσταση R στα δύο πιο πάνω κυκλώματα RL 

(σχήμα 2.15 και 2.17) αντιστοιχεί στην αντίσταση του σύρματος του πηνίου και 

μπορεί να υπολογιστεί με την σχέση 2.42. 

                                                        
    ή     ύ       

  
 

 
 
 
 

                                       (2.42) 

Όπου:  

 ρ: ειδική αντίσταση υλικού του σύρματος (Ωm) 

 δ: διάμετρος του σύρματος  

 

2.4 Καθορισμός των παραμέτρων που θα 

χρησιμοποιηθούν στα πειράματα 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω για να ασκηθεί δύναμη σε μια μαγνητική μεμβράνη και να 

την μετακινήσει πρέπει να εφαρμοστεί εξωτερικό μαγνητικό πεδίο του οποίου η 

κλίση του να μην είναι μηδέν. Όμως δεν θέλουμε η μεμβράνη να μετακινηθεί σε άλλη 

θέση και να ισορροπήσει εκεί, αλλά να ταλαντώνεται συνέχεια. Για να γίνει αυτό θα 

πρέπει η δύναμη που της ασκείται να αλλάζει συνέχεια δηλαδή η κλίση του 

μαγνητικού πεδίου να αλλάζει διαρκώς, σύμφωνα με τη σχέση 2.5.  
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Στα πειράματα για την εφαρμογή του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου θα 

χρησιμοποιήσουμε πηνίο, το οποίο θα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό θα μας 

εξασφαλίσει ότι το μαγνητικό πεδίο που θα εφαρμοστεί θα έχει μη μηδενική κλίση. Ο 

μόνος τρόπος να μεταβάλλεται η κλίση του πεδίου είναι το πηνίο να διαρρέεται από 

εναλλασσόμενο ρεύμα (σχέση 2.32).  

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω θα ασκηθεί δύναμη στη μεμβράνη λόγω της παρουσίας 

μαγνητικού πεδίου. Η δύναμη αυτή θέλουμε να είναι όσο το δυνατό πιο μεγάλη, 

ούτως ώστε η μεμβράνη να ταλαντωθεί με μεγάλο πλάτος (μέχρι και 100μm). 

Επομένως πρέπει με κάποιο τρόπο να αυξήσουμε το μαγνητικό πεδίο άρα και την 

κλίση του, που προκαλεί το σωληνοειδές πηνίο. Για να το επιτύχουμε αυτό μπορούμε 

να βάλουμε σιδηρομαγνητικό υλικό στο εσωτερικό του, έτσι θα αυξηθεί το μαγνητικό 

πεδίο και η κλίση του κατά ένα παράγοντα μ (διαπερατότητα του σιδήρου) 

(σχέση2.33). Αυτό όμως θα μας αυξήσει το μαγνητικό πεδίο μέχρι ένα σημείο εφόσον 

από μια τιμή του εξωτερικού πεδίου και μετά ο σιδηρομαγνήτης θα φτάσει σε 

κορεσμό. Για την περαιτέρω αύξηση του πεδίου μπορούμε να προσθέσουμε ακτινικά 

του πηνίου σπείρες (σχήμα 2.19), σαν να έχουμε ένα αριθμό σωληνοειδών 

ομόκεντρων πηνίων. 

 

Σχήμα 2.19: Δύο ομόκεντρα σωληνοειδές πηνία. [26] 
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2.4.1 Χαρακτηριστικά του πηνίου που θα χρησιμοποιηθεί 

Μαγνητικό πεδίο και κλίση μαγνητικού πεδίου 

Το μαγνητικό πεδίο μπορούμε να το υπολογίσουμε αθροίζοντας τα μαγνητικά πεδία 

του κάθε σωληνοειδούς ξεχωριστά. Η ακτίνα του κάθε σωληνοειδούς αυξάνεται 

ανάλογα (π.χ το σωληνοειδές Νr=3 θα έχει ακτίνα R(Nr=1)+2*(πάχος του 

σύρματος)). Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο στην περίπτωση που η ακτίνα του 

σωληνοειδούς πηνίου είναι πολύ μεγαλύτερη του πάχους του σύρματος.  

Επομένως το μαγνητικό πεδίο που προκαλεί ένα σωληνοειδές πηνίου με Νr>1 και 

σιδηρομαγνητικό υλικό στο εσωτερικό του εκφράζεται από την πιο κάτω σχέση:  

    
      

  
 

   

          
 

 

      
 

   

                
 
 

 

             
   

   

                 
 
 

 

             
 
                                                                 (2.43) 

Όπου μ είναι η διαπερατότητα του σιδηρομαγνήτη στο εσωτερικό του πηνίου και το 

2r είναι η διάμετρος του σύρματος του πηνίου. Το    αντιπροσωπεύει τον αριθμό των 

σπειρών του πηνίου κατά το μήκος του. 

Παρομοίως μπορούμε να γράψουμε και για την κλίση του μαγνητικού πεδίου: 

  

  
 

      

  
    

 

       
 
 

 
 

           
 
 

            
 

            
 
 

 

 

                
 
 
             

 

               
 
 

 
 

                   
 
 

                 

(2.44) 

Αντίσταση πηνίου 

Για τον υπολογισμό της αντίστασης που παρουσιάζει το πηνίο θα πρέπει να 

υπολογιστεί το μήκος του σύρματος όλου του πηνίου το οποίο μπορεί να εκφραστεί 

ως μια αριθμητική σειρά (2.45). 

 ή                                                                                            

(2.45) 

Όπου: 

 α: μικρή ακτίνα πηνίου (α=R)  

δ: πάχος σύρματος (δ=2r) 
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                                          (2.46) 

Επομένως το μήκος του σύρματος του πηνίου δίνεται από την σχέση 2.47 και η 

αντίσταση του από την 2.48. 

                                     ή                
      

 
                               (2.47) 

                                             
            

      

 
   

  
 

 
 
                                             (2.48) 

Σταθερά χρόνου τ 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω σχέσεις μπορούμε να γράψουμε τη σταθερά χρόνου τ: 

                                                       
         

     
       

 
 
                                                 (2.49) 

Το πόσο θα μετατοπιστεί η μαγνητική μεμβράνη δεν εξαρτάται μόνο από τη δύναμη 

που θα της ασκηθεί αλλά και από τις μηχανικές της ιδιότητες, σύμφωνα με το μέρος 

2.2.  Συγκεκριμένα οι παράμετροι που επηρεάζουν την μηχανική κίνηση της είναι:  

 ΕΒ(σταθερά αναλογίας): μέτρο ελαστικότητας του Young 

 dM: πάχος μεμβράνης  

 Δp: διαφορά πίεσης που εφαρμόζεται στην μεμβράνη 

 vM: λόγος Poisson 

 σr0: ακτινική παραμένουσα τάση 

 σφ0: εφαπτόμενη παραμένουσα τάση 

 RM: ακτίνα μεμβράνης 

 

Αυτοί οι παράμετροι εξαρτώνται από τον τρόπο κατασκευής της μεμβράνης καθώς 

και το είδος του πολυμερούς που θα χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο στην δική μας 

περίπτωση δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε, εφόσον η μαγνητική μεμβράνη που 

έχουμε στην διάθεση μας είναι καθορισμένη.  

 

Έτσι με τα πιο πάνω δεδομένα για να πετύχουμε όσο πιο μεγάλη μετατόπιση της 

μεμβράνης γίνεται θα πρέπει να εφαρμοστεί μεγάλη δύναμη από το εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο.  
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Κεφάλαιο 3  

Μέθοδος Μέτρησης  
3.1 Πρώτη Μέθοδος Μέτρησης 

Πρωταρχικός στόχος ήταν να βρεθεί η μέθοδος με την οποία θα μετρούσαμε την 

κίνηση της μεμβράνης. Πρώτη σκέψη ήταν η χρήση του φαινόμενου της ανάκλασης 

για τη συσχέτιση της κίνησης της μεμβράνης με την κίνηση του λέιζερ. Αυτό 

πρακτικά ήταν κάτι εύκολο να γίνει, εφόσον αρχικά δεν ήταν προτεραιότητα μας να 

έχουμε μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις. 

Επομένως έπρεπε να εξεταστεί κατά πόσο η ανάκλαση του φωτός από την μεμβράνη 

ήταν ικανοποιητική και αν μπορούσε η μικρή κίνηση της μεμβράνης να αντιστοιχηθεί 

και να μετρηθεί από την κίνηση του λέιζερ. 

3.1.1 Χρησιμοποίηση του νόμου της ανάκλασης για την 

συσχέτιση της κίνησης της μεμβράνης με την κίνηση του λέιζερ 

Έστω ότι δέσμη λέιζερ κτυπά στη μεμβράνη και ανακλάται. Σύμφωνα με το νόμο της 

ανάκλασης η γωνιά πρόσπτωσης θα είναι ίση με τη γωνιά ανάκλασης. Όμως εδώ 

έχουμε να κάνουμε με μια μεμβράνη που κινείται, έτσι κινείται και η ανακλώμενη 

δέσμη. Για την μέτρηση αυτής της κίνησης έγιναν κάποιες υποθέσεις.  

1
η
 Υπόθεση 

Υποθέτουμε ότι η ανάκλαση γίνεται στο κεντρικό σημείο της μεμβράνης, με την 

μέγιστη μετατόπιση, ούτος ώστε να μην αλλάζει η γωνιά πρόσπτωσης. Δηλαδή είναι 

σαν να έχουμε μια μεμβράνη η οποία κινείται κατακόρυφα, χωρίς καμιά καμπύλωση, 

όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1. 



3. Μέθοδος Μέτρησης 

 

34 
 

 

Σχήμα 3.1: Σχεδιάγραμμα μεμβράνης όταν η γωνιά πρόσπτωσης δεν μεταβάλλεται. 

Παρατηρώντας το πιο πάνω σχήμα (3.1) μπορούμε να γράψουμε: 

                                                          
 

     
                                                          (3.1) 

Όπου:  

 α: μέγιστη μετατόπιση μεμβράνης 

 d: αντίστοιχη  μετατόπιση του λέιζερ όταν η μεμβράνη μετατοπίζεται κατά α 

 θ: γωνία πρόσπτωσης 

Σύμφωνα με την πιο πάνω υπόθεση, αν δηλαδή δεν αλλάζει η γωνιά πρόσπτωσης, 

σημαίνει ότι όσο πιο μεγάλη και να είναι η απόσταση της οθόνης από την μεμβράνη 

(χ) η απόσταση d δεν αλλάζει. Αυτό μπορεί να φανεί και από τη σχέση 3.1.  Η 

μέγιστη μετατόπιση της μεμβράνης είναι της τάξης τον μικρομέτρων επομένως και το 

d είναι περίπου της ίδιας τάξης μεγέθους, κάτι που θα μας δυσκολέψει στην μέτρηση, 

αν ισχύει η υπόθεση.  

Στην πραγματικότητα η υπόθεση που κάναμε, ότι η γωνιά πρόσπτωσης δεν αλλάζει, 

δεν είναι και τόσο σωστή γιατί είναι αρκετά δύσκολο να ξέρουμε ότι η δέσμη του 

λέιζερ χτυπά στο σημείο όπου η μεμβράνη μετατοπίζεται με το μέγιστο πλάτος.  

Ακόμα και αν προσπαθήσουμε η δέσμη του λέιζερ να προσπίπτει στο κέντρο της 

μεμβράνης, η γωνιά πρόσπτωσης αλλάζει,  γιατί καθώς η μεμβράνη ταλαντώνεται η 

δέσμη του λέιζερ θα προσπίπτει σε άλλο σημείο της μεμβράνης, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 3.2.  

d 

d θ θ 

α 
θ 

θ 

Προσπίπτουσα 

δέσμη Ανακλώμενη  

α: μέγιστη μετατόπιση 

μεμβράνης  

α 

Πραγματική 

μεμβράνη  

Οθόνη 

χ (απόσταση μεμβράνης 

από οθόνη)  



3. Μέθοδος Μέτρησης 

 

35 
 

 

Σχήμα 3.2: Η δέσμη του λέιζερ προσπίπτει σε διαφορετικά σημεία της μεμβράνης κατά 

την διάρκεια της ταλάντωσης της  

2
η
 Υπόθεση 

Αν τώρα υποθέσουμε ότι η  γωνιά πρόσπτωσης αλλάζει κατά την ταλάντωση της 

μεμβράνης θα προκύψει ότι η μετατόπισης της ανακλώμενης δέσμης είναι 

μεγαλύτερη σε σύγκριση με την πρώτη υπόθεση. Αυτό μπορεί να διακριθεί καλύτερα 

από το σχήμα 3.3. 

 

Σχήμα 3.3: Σχεδιάγραμμα μεμβράνης όταν η γωνιά πρόσπτωσης μεταβάλλεται 

Από την 1
η
 υπόθεση βρήκαμε ότι: 

              έ           ό              ά    

d d’ 

φ 

θ 

ω 

φ 

e 

θ f α 
b 

m 

r 

g 

h 

d’’ 

k 

z 

g 

h 

Οθόνη 

χ 

(απόσταση 

μεμβράνης 

από οθόνη)  

 

Προσπίπτουσα 

δέσμη 
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 Εστιάζοντας την προσοχή μας στο σχήμα 3.3 μπορούμε να γράψουμε τις πιο κάτω 

εκφράσεις: 

         

                          

                        

                                   

               

                

              

            

     
   

 
               

                 
   

  
 

        

  
     

        

          
 

             

                                         

    
   

               
 

Επομένως από τις πιο πάνω σχέσεις προκύπτει ότι:  

                                                
              

                          
                                   (3.2) 

Η αντίστοιχη ολική μετακίνηση του λέιζερ είναι Dol=d+d’. Αντικαθιστώντας τις πιο 

πάνω σχέσεις (3.1 και 3.2) προκύπτει: 

                                           
             

                            
                   (3.3) 

Έτσι η συνάρτηση του Dολ ως προς το χ έχει μορφή ευθείας:        ί       

Όπου: 

                                            ί   
        

                        
                                  (3.4) 
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                              έ          
       

                        
                 (3.5) 

Η γωνιά θ υπολογίζεται από την πιο κάτω σχέση (3.6). 

 

Σχήμα 3.4: Βοηθητικό σχήμα για τον υπολογισμό της γωνιάς θ 

                                                          
 

 
                                                     (3.6) 

3.1.2 Πειραματική Διάταξη και Διαδικασία 

Σύμφωνα με την 2
η
 υπόθεση έγινε το πιο κάτω πείραμα για να μετρηθεί το Dολ 

συνάρτηση της απόστασης της μεμβράνης από την οθόνη (χ). Απώτερος σκοπός ήταν 

να ελέγξουμε αν η μέθοδος μέτρησης είναι ικανοποιητική για την τάξη μεγέθους που 

θέλουμε. 

Για την διεκπεραίωση του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν τα πιο κάτω: 

1. Μαγνητική ταινία 

2. Hands free ακουστικό  

3. Γεννήτρια συχνοτήτων  

4. Φωτοδίοδος 

5. Παλμογράφος  

6. Σχισμές  

7. Λέιζερ (λ=632nm) 

1.Μαγνητική ταινία 

Η μαγνητική ταινία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα μικρό κομμάτι από ταινία μιας 

κασέτας ραδιοφώνου. Είχε επιλεγεί για τα πειράματα που θα ακολουθήσουν εφόσον 

μακροσκοπικά είχε καλές μαγνητικές ιδιότητες καθώς μπορούσε να ανακλάσει το 

φως.  

90-2θ 

P 

μ 
θ 

Λέιζερ 

μεμβράνη 
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2. Hands free ακουστικό  

Το ακουστικό χρησιμοποιήθηκε για να θέσει σε αναγκαστική μηχανική ταλάντωση 

την μαγνητική μεμβράνη. Συγκεκριμένα αφαιρέθηκε το πάνω πλαστικό κάλυμμα του 

και κολλήθηκε στην αδιαφανή μεμβράνη του ένα κομμάτι μαγνητικής ταινίας με 
κολλητική ταινία διπλής όψης. Επομένως όταν η μεμβράνη του ακουστικού 

ταλαντωνόταν θα έθετε σε ταλάντωση και την μαγνητική μεμβράνη. 
3. Γεννήτρια συχνοτήτων  

Για την τροφοδοσία του ακουστικού χρησιμοποιήθηκε μια γεννήτρια συχνοτήτων 

από την οποία ρυθμιζόταν η συχνότητα και το πλάτος της ταλάντωσης της 

μεμβράνης. 

4. Φωτοδίοδος 

Χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση η ένταση της ανακλώμενης δέσμης κατά την 

διάρκεια της ταλάντωσης της μεμβράνης. 

5. Παλμογράφος 

Ο παλμογράφος μας έδινε το σήμα που δίναμε στο ακουστικό και το σήμα που 

παίρναμε από τη φωτοδίοδο για την σύγκριση τους. 

 6. Σχισμές 

Έγιναν με την βοήθεια του 3D printer για να τοποθετηθούν μπροστά από την 

φωτοδίοδο (σχήμα 3.5).  Αυτό έγινε για τον πιο εύκολο καθορισμό της απόστασης 

που μετακινήθηκε η μαγνητική μεμβράνη σύμφωνα με το σήμα που μας έδινε ο 

παλμογράφος. 

                                                   

Σχήμα 3.5: Δείγμα των σχισμών που χρησιμοποιήθηκαν 

 

 

200μm 

200μm 
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Πειραματική Διάταξη 

Στο πιο κάτω σχήμα (3.6) φαίνεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Σχήμα 3.6 Σχηματική πειραματική διάταξη 

Πειραματική διαδικασία 

Αφού θέσαμε σε λειτουργιά το λέιζερ, το εστιάσαμε στο κέντρο της μεμβράνης 

μεταβάλλοντας την θέση του φακού του. Έπειτα ενώσαμε το ακουστικό με τη 

γεννήτρια συχνοτήτων.  

Στο πρώτο κανάλι του παλμογράφου ενώσαμε το output της γεννήτριας για να 

ξέρουμε τη συχνότητα και το πλάτος που δίνουμε στο ακουστικό. Αντίστοιχα το 

δεύτερο κανάλι ενώθηκε με την φωτοδίοδο για να παίρνουμε την ένταση της 

ανάκλασης από την μεμβράνη.  

Μπροστά από την φωτοδίοδο τοποθετήθηκαν σχισμές, ούτος ώστε η ανακλώμενη 

δέσμη να περνά από αυτές. Τέλος ρυθμίστηκε η συχνότητα και το amplitude από την 

γεννήτρια και η απόσταση της μεμβράνης από τις σχισμές για την καλύτερη εστίαση 

της ανακλώμενης δέσμης.  

3.1.3 Τρόπος Μέτρησης 

Για την μέτρηση της μετατόπισης της μεμβράνης έπρεπε να συσχετιστούν τα δύο 

σήματα που μας έδινε ο παλμογράφος. Αυτός ήταν και ο λόγος που μπροστά από τη 

φωτοδίοδο τοποθετήθηκαν σχισμές, με αποτέλεσμα το ανακλώμενο φώς να περνά 

πρώτα από αυτές.  

Laser 

φωτοδίοδος 

Γεννήτρια 

συχνοτήτων 

Παλμογράφος 

Σήμα εισόδου 

Σήμα εξόδου 
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Έστω ότι η οθόνη του παλμογράφου μας έδειχνε την πιο κάτω εικόνα (σχήμα 3.7). 

 

Σχήμα 3.7: Παράδειγμα του σήματος που δίνει ο παλμογράφος (το ch1 είναι το σήμα 

που προέρχεται από τη φωτοδίοδο και το ch2 είναι το σήμα από τη γεννήτρια 

συχνοτήτων) 

Αν μετρήσουμε πόσους παλμούς έχει το σήμα της φωτοδιόδου μέσα σε μια περίοδο 

του σήματος της γεννήτριας μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε την απόσταση που 

μετακινήθηκε η ανακλώμενη δέσμη η οποία μπορεί να αντιστοιχηθεί με το πλάτος 

ταλάντωσης της μεμβράνης. 

Συγκεκριμένα καθώς κινείται η μεμβράνη κινείται και η ανάκλαση της, η οποία 

περνά από τις σχισμές. Επομένως η ένταση που ανιχνεύει η φωτοδίοδος είναι μέγιστη 

όταν ανακλώμενη δέσμη περνά από το κέντρο μιας σχισμής, ενώ είναι ελάχιστη όταν 

δεν περνά καθόλου φως από τη σχισμές. Έτσι αφού γνωρίζουμε το πάχος των 

σχισμών (200μm) και την απόσταση που έχουν μεταξύ τους (200μm) μπορούμε να 

πούμε ότι κάθε παλμός του σήματος της φωτοδιόδου αντιστοιχεί σε 400μm κίνηση 

του λέιζερ.  Άρα  η απόσταση που κινείται το λέιζερ δίνεται από την σχέση 3.7. 

                                                         
         ό      ώ 

 
                               (3.7) 

Ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας (1/4) οφείλεται στο ότι ένας παλμός αντιστοιχεί σε 

4α (όπου α είναι το πλάτος ταλάντωσης της μεμβράνης).  
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3.1.4 Μετρήσεις και Επεξεργασία   

Σύμφωνα με την πιο πάνω μέθοδο που περιγράφτηκε πήραμε μετρήσεις της 

μετατόπισης του λέιζερ συνάρτηση της απόστασης της μεμβράνης από τις σχισμές. 

Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πάρθηκαν. 

x(cm)±0,1cm Dολ(μm)±50μm 

0,5 200 

1 300 

1,5 300 

2 450 

2,5 600 

3 650 

3,5 700 

4 750 

4,5 800 

Πίνακας 3.1 

Με τα πιο πάνω δεδομένα σχεδιάσαμε την γραφική παράσταση του Dολ συνάρτηση 

της απόστασης x. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

υπολογίστηκε η κλίση, η τεταγμένη και τα αντίστοιχα σφάλματα τους.  

 

0 1 2 3 4 5

0,01
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0,04

0,05
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m
)

x (cm)

Equation y = a + b*

Adj. R-Squar 0,95753

Value Standard Err

Dol Intercept 0,0131 0,00331

Dol Slope 0,0158 0,00118

Dol=f(x)

Γράφημα 3.1 
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Παρατηρήσεις 
Όπως φαίνεται από την γραφική, η μορφή της επιβεβαιώνει την δεύτερη υπόθεση που 

έγινε, αφού η τιμή της κλίσης είναι  πεπερασμένη. Επομένως όντως η γωνιά 

πρόσπτωσης μεταβάλλεται. 

Από την κλίση και την τεταγμένη υπολογίστηκε το πλάτος ταλάντωσης της 

μεμβράνης και οι γωνιές θ και φ χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 3.4-3.6. 

                

                   

              

Συμπέρασμα 

Το πλάτος της μεμβράνης, όταν εξαναγκάζεται σε ταλάντωση από το ακουστικό, 

είναι κοντά στον αρχικό μας στόχο (≈100μm) με 25% σχετικό σφάλμα.  Ωστόσο στα 

κύρια πειράματα που θα ακολουθήσουν η μαγνητική μεμβράνη θα θέτετε σε κίνηση 

από εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, κάτι που μπορεί να μειώσει αρκετά το πλάτος 

ταλάντωσης της μεμβράνης. Αυτό γιατί το πόσο θα κινηθεί η μεμβράνη εξαρτάται 

από τις μαγνητικές και μηχανικές ιδιότητες της μεμβράνης καθώς και από το 

εξωτερικό πεδίο.  

Ειδικότερα έστω ότι το πλάτος (α) μειωθεί κατά μια τάξη μεγέθους τότε η τιμή της 

τεταγμένης μειώνεται κατά την ίδια τάξη μεγέθους. Έτσι μειώνεται και το Dολ σε 

σημείο που η μέτρηση χάνεται στο σφάλμα. Κάποιος θα μπορούσε να πει να 

χρησιμοποιηθούν σχισμές με μικρότερο πάχος και μικρότερη απόσταση μεταξύ τους, 

όμως αυτό θα μας δημιουργούσε άλλα προβλήματα καθώς η ανακλώμενη δέσμη θα 

είχε μεγαλύτερη διάμετρο από το πάχος τον σχισμών, επομένως στο τέλος η ακρίβεια 

δεν θα άλλαζε. 
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3.2 Δεύτερη Μέθοδος Μέτρησης  

Με την πιο πάνω μέθοδο προέκυψαν αρκετά προβλήματα, κάτι που ήταν 

αναμενόμενο. Παρόλο που τα αποτελέσματα μας επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις μας, 

δεν ήταν ικανοποιητικά. Το πρόβλημα προκύπτει στην περίπτωση που η μετατόπιση 

της μεμβράνης μειωθεί στα 10μm, γιατί σε σύγκριση με τα 79μm που βρήκαμε, δεν 

θα μπορούμε πλέον να πάρουμε μετρήσεις εφόσον θα χάνονται μέσα στο σφάλμα.  

Έτσι έπρεπε να βρούμε μια άλλη μέθοδο η οποία να είναι πιο ακριβής και να μπορεί 

να μετρήσει από 1μm μέχρι 100μm.  Έτσι σκεφτήκαμε πως το συμβολόμετρο του 

Michelson θα μπορούσε να καλύψει αυτό το εύρος.  

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να συσχετίσουμε την κίνηση της μεμβράνης με τον 

αριθμό των εναλλαγών των κροσσών που δημιουργούνται, εφόσον καθώς κινείται η 

μεμβράνη αλλάζει η διαφορά του οπτικού δρόμου. 

3.2.1 Συσχέτιση αριθμών των κροσσών με το πλάτος 

ταλάντωσης της μεμβράνης 

Με τη διάταξη του συμβολόμετρου του Michelson μπορούν να μετρηθούν μεταβολές 

μήκους με μεγάλη ακρίβεια με την μέτρηση των εναλλαγών τον κροσσών συμβολής.  

Συγκεκριμένα η δέσμη του φωτός χωρίζεται από τον διαχωριστή δέσμης σε δύο 

δέσμες ίσης φωτεινής έντασης. Έτσι η μια δέσμη κατευθύνεται προς το ακίνητο 

κάτοπτρο όπου ανακλάται με αποτέλεσμα να φτάνει πάλι στο διαχωριστή δέσμης, 

όπου ανακλάται ξανά προς την οθόνη. Η δεύτερη δέσμη κατευθύνεται προς το 

κινούμενο κάτοπτρο, έτσι ανακλάται και κατευθύνεται προς την οθόνη. Επομένως αν 

οι δύο ανακλώμενες δέσμες συμπίπτουν τότε συμβάλουν και έτσι δημιουργούνται 

κροσσοί συμβολής. 

Εάν το κινούμενο κάτοπτρο μετακινηθεί κατά απόσταση d=λ/2, η διαφορά οπτικού 

δρόμου μεταξύ των δύο φωτεινών δεσμών θα μεταβληθεί κατά λ (μεταβολή φάσης 

κατά π). Όπου λ είναι το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπει το λέιζερ. 

Επομένως η διαφορά οπτικού δρόμου αντιστοιχεί στην εμφάνιση ή εξαφάνιση 

κροσσών στην οθόνη.  Αυτή η αντιστοιχία μπορεί να εκφραστεί με την πιο κάτω 

σχέση (3.8)   
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        ό         ώ         ύ ή         ύ       ύ                     (3.8) 

 

3.2.2 Πειραματική Διάταξη και Διαδικασία 

Για την διεκπεραίωση του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν τα πιο κάτω: 

1) Παλμογράφος 

2) Γεννήτρια συχνοτήτων 

3) Λέιζερ (λ=632,8nm) 

4) Hands free ακουστικό  

5) Μαγνητική μεμβράνη (ταινία από κασέτα ραδιοφώνου) 

6)  Φωτοδίοδος 

7) Σχισμή  

8) Συμβολόμετρο Michelson 

a) Ακίνητο κάτοπτρο  

b) Διαχωριστής δέσμης (beam splitter)  

c) Κινούμενο κάτοπτρό 

d) Φακός (18mm) 

Πειραματική Διάταξη 

 

Σχήμα 3.8: Συμβολόμετρο Michelson 
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Σχήμα 3.9 : Πειραματική διάταξη 

Πειραματική Διαδικασία: 

Καταρχήν κολλήσαμε ένα κομμάτι μαγνητικής ταινίας πάνω στο ακουστικό με 

κολλητική ταινία διπλή όψης. Έτσι η μαγνητική μεμβράνη θα εξαναγκάζεται σε 

μηχανική ταλάντωση, όπως έγινε και στο πρώτο πείραμα. 

Ετοιμάσαμε την διάταξη του συμβολόμετρου Michelson, όπως φαίνεται στο σχήμα 

3.8 μόνο που στη θέση του κινούμενου κάτοπτρου βάλαμε το ακουστικό με την 

μαγνητική μεμβράνη και στη θέση της οθόνης τοποθετήθηκε μια φωτοδίοδο (σχήμα 

3.9).  Έτσι οποιαδήποτε μετατόπιση της μεμβράνης θα μετριέται μετρώντας τις 

εναλλαγές των κροσσών συμβολής. 

Έπειτα ενώσαμε το ακουστικό με την γεννήτρια συχνοτήτων. Στο πρώτο κανάλι του 

παλμογράφου ενώσαμε το output της γεννήτριας για να ξέρουμε τη συχνότητα και το 

πλάτος που δίνουμε στο ακουστικό. Αντίστοιχα το δεύτερο κανάλι ενώθηκε με την 

φωτοδίοδο για να παίρνουμε τις εναλλαγές των κροσσών.  

Μπροστά από την φωτοδίοδο τοποθετήθηκε σχισμή, για να περνά μόνο ένα μέρος της 

ανακλώμενης δέσμης. Αυτό το έγινε ούτως ώστε η φωτοδίοδος να μας δίνει τις 

εναλλαγές της έντασης ενός κροσσού μόνο.   

Τέλος ευθυγραμμίσαμε το συμβολόμετρο και ρυθμίστηκε η θέση της σχισμής, ούτως 

ώστε να περνά φώς μόνο από τον κεντρικό κροσσό. 
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3.2.3 Τρόπος Μέτρησης 

Ο παλμογράφος μας δίνει 2 σήματα ένα από την γεννήτρια συχνοτήτων και ένα από 

την φωτοδίοδο, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10. 

 

Σχήμα 3.10: Παράδειγμα του σήματος που δίνει ο παλμογράφος (το ch1 είναι το σήμα 

που προέρχεται από τη φωτοδίοδο και το ch2 είναι το σήμα από τη γεννήτρια 

συχνοτήτων)  

Αν μετρήσουμε πόσους παλμούς έχει το σήμα της φωτοδιόδου μέσα σε μια περίοδο 

του σήματος της γεννήτριας μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε την διαφορά του 

οπτικού δρόμου η οποία μπορεί να αντιστοιχηθεί με το πλάτος ταλάντωσης της 

μεμβράνης. 

Ειδικότερα κάθε ολοκληρωμένη ταλάντωση του σήματος της φωτοδιόδου αντιστοιχεί 

σε 2 εναλλαγές φωτεινού ή σκοτεινού κροσσού (m) δηλαδή σε διαφορά οπτικού 

δρόμου d=1λ.  Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των ταλαντώσεων, που γίνονται μέσα σε 

μια περίοδο του σήματος της γεννήτριας, επί το μήκος κύματος του λέιζερ μας δίνει 

τέσσερις φορές το πλάτος της ταλάντωσης της μεμβράνης (σχέση 3.9).  

                                                   
     ό        ώ    

 
                                      (3.9) 

3.2.4 Μετρήσεις και Επεξεργασία 

Οι μετρήσεις που πάρθηκαν με τον τρόπο που περιγράφτηκε πιο πάνω 

παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα. 

 

Η συχνότητα με την οποία ρυθμίστηκε το ακουστικό ήταν:  f(Hz)=8.62Hz 
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Vp-p(V)±0.05 4wo(μm) ±0,3164 

0,6 0,6328 

1,16 1,2656 

1,72 1,2656 

2,44 1,8984 

3,96 3,164 

2,84 2,5312 

4,6 3,7968 

5,64 4,4296 

6,44 5,6952 

7,6 6,328 

8,8 8,2264 

8,8 8,2264 

Πίνακας 3.2 

Με τα πιο πάνω δεδομένα σχεδιάσαμε την γραφική παράσταση του Vp-p του 

σήματος της γεννήτριας συνάρτηση του 4wo (4 φορές το πλάτος ταλάντωσης της 

μεμβράνης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3.2 
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Συμπέρασμα 

Όπως φαίνεται από την γραφική 3.2 καθώς αυξάνεται το πλάτος του σήματος εισόδου 

αυξάνεται ευθέως ανάλογα και το πλάτος της μεμβράνης, κάτι που ήταν 

αναμενόμενο.  

Η μέθοδος αυτή είναι ικανοποιητική γιατί μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα,  καθώς 

καλύπτει το εύρος που θέλουμε (1μm -100μm) με αρκετά μεγάλη ακρίβεια (της τάξης 

του μήκους κύματος ). 
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Κεφάλαιο 4 

Μεθοδολογία 
Μετά τον καθορισμό της μεθόδου μέτρησης έγιναν τα κυρίως πειράματα με τη χρήση 

του πηνίου για την κίνηση της μαγνητικής μεμβράνης. Για να επιβεβαιώσουμε ότι η 

νανο-μαγνητική μεμβράνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαγνωστικές φορητές 

συσκευές, θα πρέπει να βρούμε ότι η μαγνητική μεμβράνη μπορεί να ταλαντωθεί με 

πλάτος από 10μm μέχρι 100μm. Οι πρώτες προσπάθειες θα γίνουν χωρίς δείγμα, 

δηλαδή η μεμβράνη θα ταλαντώνεται στον αέρα. 

Πιο κάτω καταγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε και ο τρόπος που 

πάρθηκαν οι μετρήσεις. 

4.1 Κατασκευή του Strip με τη Μαγνητική Μεμβράνη 

Πρώτο μας μέλημα ήταν να κατασκευάσουμε το Strip στο οποίο θα γινόταν το 

chamber με τη μαγνητική μεμβράνη και τα κανάλια.  

Μαγνητική Μεμβράνη 

Οι αρχικές σκέψεις ήταν να χρησιμοποιηθεί  ένα πολυμερές υπόστρωμα πάνω στο 

οποίο θα “κολλούσαμε” μαγνητικά νανοσωματίδια, κάτι που θα την έκανε ευαίσθητη 

σε εξωτερικά μαγνητικά πεδία. Ωστόσο στα πειράματα που θα ακολουθήσουν 

πήραμε έτοιμη μαγνητική μεμβράνη εφόσον κύριος στόχος μας ήταν η απόδειξη ότι ο 

μαγνητισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές του τύπου lab-on-a-chip. Έτσι 

χρησιμοποιήθηκε μια μαγνητική μεμβράνη που όλοι σχεδόν πριν μια δεκαετία είχαμε 

στο σπίτι μας, μια ταινία από βιντεοκασέτα. Παρατηρήσαμε ότι η ταινία μιας 

βιντεοκασέτας έχει εξαιρετικές μαγνητικές ιδιότητες. Έτσι για να επιβεβαιώσουμε 

όλες τις υποθέσεις μας, τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας αυτή την 

μεμβράνη.   

 

 

 



4. Μεθοδολογία 

 

50 
 

Strip-test 

Το strip είναι κάτι σαν μια μικρή πλατφόρμα στην οποία θα γίνει το chamber και τα 

κανάλια. Από τα κανάλια θα περνά το δείγμα αίματος για να καταλήξει στο chamber, 

γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο το πολυμερές υλικό το οποίο θα έρχεται σε επαφή με το 

αίμα να είναι υδρόφιλο. Στην δική μας περίπτωση η πολυμερής μεμβράνη που είχαμε 

στην διάθεση μας δεν ήταν υδρόφιλη, κάτι που στα αρχικά πειράματα δεν 

δημιούργησε πρόβλημα, εφόσον πραγματοποιήθηκαν χωρίς την χρήση δείγματος. 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.1α θα χρησιμοποιηθούν 3 επίπεδα πολυμερής 

μεμβράνης. Το ένα θα τρυπηθεί σε κυκλικό σχήμα και στην κάτω πλευρά του θα 

κολληθεί η μαγνητική μεμβράνη. Στη δεύτερη πολυμερής μεμβράνη θα γίνουν τα δύο 

κανάλια και θα τρυπηθεί επίσης. Ο λόγος που έγιναν δύο κανάλια ήταν για να μην 

φυλακίζεται αέρας στο εσωτερικό του chamber και να έχουμε επιπρόσθετη πίεση. 

Τέλος η τρίτη μεμβράνη απλά θα μπει πάνω από τις άλλες για να κλείσει το chamber 

και τα κανάλια. Το πάχος της πολυμερούς μεμβράνης ήταν περίπου 100μm και της 

μαγνητικής μεμβράνης 16μm. Το τελικό strip φαίνεται στο σχήμα (4.1 β). 
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 Σχήμα 4.1: Πρότυπο του strip-test, α)τα μέρη του, b)σχηματική απεικόνιση του,          

γ) πραγματικό   
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4.2 Πειραματική Διάταξη και Διαδικασία 

Για την διεκπεραίωση του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν τα πιο κάτω: 

1. Μαγνητική μεμβράνη 

2. Κολλητική ταινία διπλής όψης             strip test 

3. Πολυμερής μεμβράνη 

4. Γεννήτρια συχνοτήτων  

5. Λέιζερ (λ=632,8nm) 

6. Πηνίο (Νl=44 , Nr=8) 

7. Φωτοδίοδος 

8. Σχισμή  

9. Παλμογράφος  

10. Συμβολόμετρο Michelson  

a) Ακίνητο κάτοπτρο  

b) Διαχωριστής δέσμης (beam splitter)  

c) Κινούμενο κάτοπτρό (strip με τη μαγνητική μεμβράνη) 

d) Φακός (18mm) 

Πειραματική διάταξη 

Στο πιο κάτω σχήμα (4.2) φαίνεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Σχήμα 4.2: Σχηματική πειραματική διάταξη 
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Πειραματική διαδικασία 

Αρχικά έγινε η διάταξη του συμβολόμετρου Michelson. Στην θέση του κινούμενου 

κατόπτρου τοποθετήθηκε το strip με την μαγνητική μεμβράνη, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα 4.2. Στη θέση της οθόνης τοποθετήθηκε μια φωτοδίοδος ούτως ώστε 

οποιαδήποτε μετατόπιση της μεμβράνης θα υπολογίζεται μετρώντας τις εναλλαγές 

των κροσσών συμβολής. Μετά τον φακό ήταν απαραίτητο να τοποθετηθεί σχισμή, 

για να περνά μόνο ένα μέρος της ανακλώμενης δέσμης. Αυτό έγινε ούτως ώστε η 

φωτοδίοδος να μας δίνει τις εναλλαγές της έντασης ενός κροσσού μόνο, εφόσον οι 

κροσσοί ήταν ξεκάθαροι μόνο σε ένα σημείο λόγω της μη τέλεια ανάκλασης του 

φωτός από την μαγνητική μεμβράνη.   

Έπειτα ενώσαμε το πηνίο με την γεννήτρια συχνοτήτων για να διαρρέεται από 

εναλλασσόμενο ρεύμα. Στο πρώτο κανάλι του παλμογράφου ενώσαμε το output της 

γεννήτριας για να ξέρουμε τη συχνότητα και το πλάτος του σήματος που δίνουμε στο 

πηνίο. Αντίστοιχα το δεύτερο κανάλι ενώθηκε με την φωτοδίοδο για να παίρνουμε 

της εναλλαγές του κροσσού.  

Τέλος ευθυγραμμίσαμε το συμβολόμετρο και ρυθμίστηκε η θέση της σχισμής, ούτως 

ώστε να περνά φώς μόνο από τον κεντρικό κροσσό. 

Οι μετρήσεις πάρθηκαν με τον τρόπο που περιγράφτηκε στο 3.1.3 μέρος του τρίτου 

κεφαλαίου. Η σχέση που θα μας δώσει το πλάτος ταλάντωσης της μεμβράνης δίνεται 

από την 3.9 (   
     ό        ώ    

 
  )  . 
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4.3 Μετρήσεις και Επεξεργασία 

Μετρήσεις 

Πήραμε μετρήσεις του αριθμού των ταλαντώσεων, που είχαμε σε μια περίοδο του 

σήματος της γεννήτριας, συνάρτηση του πλάτους του σήματος της γεννήτριας που 

ήταν ανάλογο του ρεύματος του πηνίου. 

   

Η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος ρυθμίστηκε στα f=1.276Hz.  

 

Οι μετρήσεις που πάρθηκαν παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα (4.1). 
 

Vp-p (V) σφάλμα του Vp-p (V) wo(μm) σwo(μm) 

0,103 5 Ε-4  0,316 0,039 

0,164 5 Ε-4 0,633 0,079 

0,22 5 Ε-4 0,949 0,158 

0,228 5 Ε-4 1,266 0,039 

0,324 5 Ε-4 1,582 0,039 

0,464 5 Ε-4 2,215 0,079 

0,596 5 Ε-4 2,848 0,158 

0,72 5 Ε-4 3,639 0,039 

1,02 5E-3 5,379 0,039 

1,27 5E-3 6,644 0,039 

1,82 5E-3 8,543 0,079 

2,12 5E-3 9,176 0,079 

2,56 5E-3 10,76 0,16 

3,02 5E-3 12,97 0,16 

3,4 5E-3 14,55 0,16 

4,56 5E-3 15,50 0,16 

Πίνακας 4.1 

Το σφάλμα του πλάτους ταλάντωσης (σwo) υπολογίστηκε με τη μέθοδο μετάδοσης 

σφαλμάτων. 
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Επεξεργασία μετρήσεων 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για άνισα σφάλματα, για την 

προσαρμογή της πειραματικής καμπύλης της οποίας η γραφική φαίνεται στο γράφημα 

4.1.  
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V
)

wo(micrometre)

Equation y = A + B*x + C*x^2 + D*x^3

Adj. R-Square 0,97582

Value Standard Error

Vp-p_peira A 0 0,02343

Vp-p_peira B 0,18635 0,01202

Vp-p_peira C 0 0

Vp-p_peira D 3,38152E-4 8,74446E-5

Vpp=f(wo)

Γράφημα 4.1 

Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσαρμογής της 

πειραματικής καμπύλης.  

 
Τιμή  Σφάλμα 

A 0 0,023 

B 0,186 0,012 

C 0 0 

D 3,38E-04 8,74E-05 

Πίνακας 4.2 

Θεωρητική σχέση της καμπύλης Vpp=f(wo) 

Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο (κεφάλαιο 2) η σχέση της δύναμης που ασκείται 

στη μεμβράνη συνάρτηση του πλάτους ταλάντωσης εκφράζεται από την σχέση 2.19. 
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    (2.19) 

Όπου α και β σταθερές που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της μεμβράνης και 

δίνονται από τις πιο κάτω σχέσεις: 
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 Η δύναμη που ασκείται στη μεμβράνη είναι λόγω της παρουσίας του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου και δίνεται από την σχέση 2.6.     

          (2.6) 

Η μαγνήτιση της μεμβράνης ευθυγραμμίζεται με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, έτσι 

μπορούμε να γράψουμε τη σχέση 2.5, όπως φαίνεται πιο κάτω.  

                                                                                                                       (4.3) 

Η κλίση του μαγνητικού πεδίου δίνεται από την 2.44. 

  

  
 

      

  
    

 

       
 
 

 
 

           
 
 

            
 

            
 
 

 

 

                
 
 
             

 

               
 
 

 
 

                   
 
 

                 

(2.44) 

Για την απλοποίηση της πιο πάνω σχέσης (2.44)  αντικαθιστούμε αυτό που είναι μέσα 

στις αγκύλες με μια σταθερά C.  Επομένως γράφουμε την κλίση του πεδίου ως:  

                                                                 
  

  
 

      

  
                                                (4.4) 

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω προκύπτει η σχέση του ρεύματος του πηνίου συνάρτηση 

του πλάτους ταλάντωσης της μεμβράνης. 

                                                    
  

     

 

  
        

                                       (4.5) 

Όμως επειδή οι μετρήσεις που πάρθηκαν είναι τάση του πηνίου συνάρτηση του wo, η 

σχέση που εκφράζει τη πειραματική καμπύλη εκφράζεται ως: 

                                                 
  

     

 

  
        

                          (4.6)          
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Το Κ αντιστοιχεί την αντίσταση που εμφανίζει το πηνίο λόγω της αντίστασης του 

σύρματος του Rαντι και της επαγωγικής αντίστασης (ωL).                                                    

                                                            
                                                   (4.7) 

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρακάτω ανάλυση των δεδομένων.  

Χαρακτηριστικά της μεμβράνης: 

dΜ(m): πάχος  μεμβράνης  16 Ε-6 

EΜ_Young's  modulus (Pa) 3 Ε+9 

ν: λόγος poisson -0,3 

ΕΜ/(1-ν^2) (Pa) 3,3 Ε+9 

α4 1 

σro(Pa): ακτινική παραμένουσα τάση 0 

R(m):ακτίνα μεμβράνης (m) 0,0035 

Ms (ανα μονάδα όγκου) 
(Ampere/meter) 1 Ε+5 

t(m):πάχος μαγνητικού υλικού  1 Ε-6 

m(A*m2) 3,85E-06 

Πίνακας 4.3 

 Η μαγνητική διπολική ροπή  m της μεμβράνης υπολογίστηκε ως το γινόμενο 

του Ms με τον όγκο του μαγνητικού υλικού της μεμβράνης (πR2t, t είναι το 

πάχος του μαγνητικού υλικού).  

 Οι τιμές της ελαστικότητας του Young, της παραμένουσας τάσης και ο λόγος 

poisson  της μαγνητικής μεμβράνης που χρησιμοποιήθηκε, εκτιμήθηκαν. 

 Ο παράγοντας α4 ισούται με ένα γιατί υποθέσαμε ότι είμαστε στο όριο της 

παχιάς μεμβράνης. Αυτό το υποθέσαμε επειδή με τα δεδομένα που είχαμε δεν 

περιμένουμε να έχουμε πλάτος μετατόπισης (wo) πολύ μεγαλύτερο του 

πάχους της μεμβράνης. 

Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω δεδομένα και τις σχέσεις 4.1 και 4.2 υπολογίσαμε τις 

θεωρητικές σταθερές α και β της σχέσης 4.5.  

α=18,49 

β=4,95 Ε+10 
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Χαρακτηριστικά του πηνίου που χρησιμοποιήθηκε: 

Nl: αριθμός σπειρών κατά μήκος του πηνίου 44 

2r(m): διάμετρος σύρματος 0,001 

l(m): μήκος πηνίου  0,044 

R(m):ακτίνα πηνίου (μικρή) 0,005 

X(m):απόσταση από το 0 0,0005 

μ: σχετική διαπερατότητα του σιδηρομαγνήτη  200 

ρ(Ωm): ειδική αντίσταση 1,68E-08 

Nr: αριθμός σπειρών ακτινικά του πηνίου 8 

μο(N/A^2) 1,26E-06 

Πίνακας 4.4 

Επομένως από τα δεδομένα χαρακτηριστικά του πηνίου μπορεί να υπολογιστεί η 

σταθερά Κ. 

 

Από τα πιο πάνω δεδομένα υπολογίστηκε η σταθερά C η οποία δίνεται από τη σχέση 

4.8. 

      
 

       
 
 

 
 

           
 
 

            
 

            
 
 

 
 

                
 
 

  

           
 

               
 
 

 
 

                   
 
 

     

           
 

               
 
 

 
 

                   
 
 

                                              (4.8) 

C= 1005,44 

 

Επομένως από τα πιο πάνω μπορούμε να υπολογίσουμε το σταθερό παράγοντα 

  

     

 

  
. 

 

Μπορούμε να συγκρίνουμε τις παραμέτρους της προσαρμοσμένης καμπύλης 

(A,Β,C,D) με τις θεωρητικές. 

Από τη θεωρητική σχέση της καμπύλης 4.6 (         
  

     

 

  
     

   
  ) προκύπτουν οι πιο κάτω σχέσεις για τον υπολογισμό τον θεωρητικών τιμών 

των παραμέτρων. 

  

     

 

  
= 2056,58 

K=0.90 Ω 
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                                                                                                                           (4.9) 

   
  

     

 

  
                                                                                                   (4.10)  

    
  

     

 

  
                                                                                                (4.11) 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα.  

 

 

 

 

Πίνακας 4.5 

 

Παρατηρήσεις  

Παρατηρώντας τον πίνακα 4.5 με τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι οι 

πειραματικές τιμές είναι περίπου μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από τις θεωρητικές. 

Αυτό οφείλεται τόσο από την αβεβαιότητα των μετρήσεων μας αλλά κυρίως από το 

γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά (ΕM,vM,σro) της μαγνητικής μεμβράνης που 

χρησιμοποιήθηκαν, για τον υπολογισμό τον θεωρητικών παραμέτρων, δεν ήταν 

ακριβώς  καθορισμένα.  

Ωστόσο μπορούμε να τα υπολογίσουμε από τις παραμέτρους Α,Β,C,D, τις 

πειραματικές τιμές του EM/(1-v
2
) και σro και να βρούμε το ποσοστό του σφάλματος 

που είχαμε. 

Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται η τιμή του ΕΜ/(1-ν
2
) και του σro που προκύπτει 

από τα πειραματικά δεδομένα. Τα σφάλματα τους υπολογίστηκαν με διάδοση 

σφαλμάτων.  

 
Πειραματική τιμή Σφάλμα Θεωρητική τιμή 

EM/(1-v^2) (Pa) 1,30 Ε +10 0,34 Ε+10 3,3 Ε+9 

σro(Pa) 1,73Ε +5 1,00 Ε+5 0 

Πίνακας 4.6 

 Από τον πίνακα 4.6 μπορούμε να δούμε ότι τα σφάλματα των παραμέτρων ΕΜ/(1-ν
2
) 

και σro είναι αρκετά μεγάλα. Ειδικότερα η παραμένουσα τάση απέχει πολύ από την 

 
Τιμή Σφάλμα Θεωρητικές τιμές  

A (V) 0 0,023 0 

B (V/μm) 0,186 0,012 0,034 

C (V/μm2) 0 0 0 

D (V/μm3) 3,38E-04 8,74E-05 9,17E-05 
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τιμή που υποθέσαμε στην αρχή, κάτι που δικαιολογεί την απόκλιση των 

πειραματικών παραμέτρων Α,Β,D από τις θεωρητικές. 

Συμπέρασμα  

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα μπορούμε να πούμε πως το θεωρητικό 

μοντέλο φαίνεται να ικανοποιείται. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, ο παράγοντας 

Β, που εξαρτάται από τη ροπή κάμψης (bending moment), είναι μεγαλύτερος από τον 

D που εξαρτάται από την τάση λόγω του τεντώματος (stress due to straining) της 

μεμβράνης. Επομένως υπερισχύει η ροπή κάμψης έναντι της τάσης λόγω τεντώματος. 

Άρα σύμφωνα με τη θεωρία είμαστε στο όριο της παχιάς μεμβράνης (α4=1). Έτσι η 

υπόθεση που κάναμε για την τιμή του α4 είναι σωστή.  

Καταληκτικά με αυτά που είχαμε στην διάθεση μας, η μεμβράνη ταλαντώθηκε με 

πλάτος μέχρι 15,5μm. Ωστόσο με την βελτίωση των παραμέτρων, που καθορίζουν 

την κίνηση της μεμβράνης πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και τα 

100μm.   

 

4.4 Επαλήθευση  Αποτελεσμάτων 

Η πιο πάνω διαδικασία επαναλήφθηκε ακόμη δύο φορές με διαφορετικά δείγματα 

strip-test.  

Με τα δεδομένα που πάρθηκαν έγιναν οι γραφικές  παραστάσεις Vpp=f(wo) για το 

κάθε δείγμα. Έγινε προσαρμογή των καμπύλων και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 

μεταξύ τους για να δούμε τι είναι αυτό που επηρεάζει σημαντικά την κίνηση της 

μεμβράνης.   

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα δύο γραφήματα για τα δύο άλλα δείγματα strip-test.  
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wo (micrometre)

Equation y = A + B*x + 
C*x^2 + D*x^3

Adj. R-Square 0,98308

Value Standard Error

Vpp A -0,06614 0,03298

Vpp B 1,11849 0,07627

Vpp C 0 0

Vpp D 0,13267 0,04374

Vpp=f(wo)

 Γράφημα 4.2:  Τάση συνάρτηση του πλάτους ταλάντωσης της μεμβράνης για το strip -

test 2. 
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Equation y = A + B*x + C
*x^2 + D*x^3

Adj. R-Square 0,93758

Value Standard Error

Vpp A -0,18365 0,06222

Vpp B 1,6213 0,14326

Vpp C 0 0

Vpp D -0,03107 0,03921

Vpp=f(wo)

 Γράφημα 4.3:Τάση συνάρτηση του πλάτους ταλάντωσης της μεμβράνης για το strip –

test 3. 
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Για την καλύτερη σύγκριση των δεδομένων, σχεδιάστηκε μια γραφική Vpp=f(wo) και 

για τα τρία 3 strip-test.  
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Γράφημα 4.4: Τάση συνάρτηση του πλάτους ταλάντωσης της μεμβράνης και για τα τρία 

strip –test. 

Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι παράμετροι Α,Β,C,D για τα τρία διαφορετικά 

strip-test. 

Παράμετροι strip- test 1 strip-test 2 strip -test 3 

Α 0 -0,066 -0,184 

σΑ 0,023 0,033 0,062 

Β 0,186 1,118 1,621 

σΒ 0,012 0,076 0,143 

C 0 0 0 

σC 0 0 0 

D 3,38E-04 1,33E-01 -3,11E-02 

σD 8,74E-05 4,37E-02 3,92E-02 

Πίνακας 4.7 

Παρατηρήσεις 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω η θεωρητική καμπύλη της Vpp=f(wo) είναι 

πολυώνυμο τρίτου βαθμού, όπου ο παράγοντας της μηδενικής και δεύτερης τάξης 

είναι μηδέν (Vpp=Bwo+Dwo
3
). Παρ’ όλα αυτά, παρατηρώντας την γραφική 

παράσταση 4.4 οι καμπύλες φαίνεται ότι έχουν μορφή ευθείας. Αυτό συνάδει και με 
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τα αποτελέσματα των παραμέτρων αφού η παράμετρος Β και στις τρεις περιπτώσεις 

είναι μεγαλύτερη από την D, κάτι που μας δείχνει ότι ο παράγοντας της ροπής 

κάμψης (bending moment) υπερισχύει της τάσης λόγω του τεντώματος (stress due to 

straining). Επομένως είμαστε στο όριο της παχιάς μεμβράνης σε όλες τις περιπτώσεις 

όπως υποθέσαμε στην αρχή. Από το γράφημα 4.4, επίσης μπορούμε να πούμε ότι 

στην δεύτερη και τρίτη περίπτωση, ο παράγοντας που εξαρτάται από την ροπή 

κάμψης (Β) είναι πολύ μεγαλύτερος από την πρώτη περίπτωση, κάτι που φαίνεται και 

από την κλίση των καμπυλών.  

Υπολογίζοντας την τιμή της ελαστικότητας του Young και την παραμένουσα τάση 

για την κάθε περίπτωση μπορούμε πιο εύκολα να δούμε τι είναι αυτό που προκάλεσε 

την απόκλιση των τριών καμπυλών. 

Στον πίνακα 4.8  παρουσιάζονται οι τιμές αυτές.  

Δείγμα  EM/(1-v^2)  (Pa) 
error of EM/(1-
v^2)  σro (Pa) error of σro 

strip- test 1 1,30Ε+10 0,34 Ε+10 1,73Ε+5 1,00 Ε+5 

strip-test 2 4,78E+12 1,57E+12 -1,30Ε+8 0,44 Ε+8 

strip -test 3 -1,12E+12 1,41E+12 3,55 Ε+7 3,93 Ε+7 

Πίνακας 4.8 

Παρατηρήσεις  

Παρατηρώντας τον πιο πάνω πίνακα, η παραμένουσα τάση (σro) του δεύτερου και 

τρίτου strip σε σύγκριση με του πρώτου έχουν διαφορά περίπου δύο με τρείς τάξεις 

μεγέθους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τρία δείγματα strip δεν ήταν ίδια. 

Παρόλο που ο τρόπος και τα υλικά (μαγνητική και πολυμερής μεμβράνη) είναι τα 

ίδια, το γεγονός ότι έγιναν από ανθρώπινο χέρι μας αύξησαν τα σφάλματα των 

μετρήσεων. Σύμφωνα με τις μετρήσεις εκείνο που άλλαζε περισσότερο ήταν η 

παραμένουσα τάση. Άρα ο τρόπος που η μεμβράνη κολλούσε πάνω στην μεμβράνη, 

δηλαδή τεντωμένα ή χαλαρά επηρέαζε το πόσο θα κινηθεί η μεμβράνη, κάτι που είναι 

απολύτως λογικό.  

Επίσης από τα αποτελέσματα του τρίτου test παρατηρούμε ότι η τιμή του  EM/(1-v
2 

) 

είναι αρνητική, κάτι που δεν γίνεται. Αυτό οφείλεται σε σφάλματα που προέκυπταν 

κατά την διάρκεια των πειραμάτων. Συγκεκριμένα:  
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 Καθώς αυξανόταν η τάση του πηνίου, η παραμόρφωση της μεμβράνης μπορεί 

να άλλαζε, λόγω της μη ιδανικής τοποθέτησης της πάνω στο strip, με 

αποτέλεσμα να αλλάζουν σταθερές παράμετροι. Έτσι αντί να αυξάνεται ο  

ρυθμός αύξησης της τάσης συνάρτηση του wo, να μειώνεται (D<0).  

 Επίσης η δέσμη του λέιζερ μπορεί να μην προσέπιπτε στο κέντρο, επομένως 

κατά την ταλάντωση της μεμβράνης η ανάκλαση να γινόταν από διαφορετικά 

σημεία της μεμβράνης, κάτι που μας εισάγει σφάλμα στις μετρήσεις μας.  

 

4.5 Πειραματική δοκιμή με την πρόσθεση νερού στο 

Chamber   
  

Μια τελευταία προσπάθεια, έγινε με το πρώτο δείγμα του strip-test αλλά αυτή την 

φορά προσθέτοντας νερό στο chamber. Σκοπός μας ήταν να δούμε πόσο επηρεάζει 

την κίνηση της μεμβράνης η πρόσθετη πίεση του νερού, γιατί στην πραγματική 

συσκευή στο chamber θα έχουμε δείγμα αίματος με αντιδραστήριο το οποίο θα 

αναμιγνύεται λόγω της κίνησης της μαγνητικής μεμβράνης.  

Η πειραματική διάταξη και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ίδια με την 

προηγούμενη. Χρησιμοποιήσαμε πιπέτα για την τοποθέτηση του υγρού στο chamber.  

Μετρήσεις και Επεξεργασία 

Οι μετρήσεις που πάρθηκαν παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα.  

Vpp (V) Σφάλμα  του Vpp (V) wo(μm) Σφάλμα του wo(μm) 

0,82 0,0005 0,158 0,158 

1,16 0,005 0,316 0,079 

1,14 0,005 0,316 0,039 

1,84 0,005 0,316 0,039 

2,24 0,005 0,475 0,039 

3,52 0,005 0,791 0,039 

1,28 0,005 0,316 0,039 

Πίνακας 4.9 

Με τα πιο πάνω δεδομένα σχεδιάστηκε η γραφική παράσταση της τάσης συνάρτηση 

του πλάτους ταλάντωσης της μεμβράνης (Vpp=f(wo)).  
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Equation y = A + B*x 
+ C*x^2 + D*
x^3

Adj. R-Squa 0,10026

Value Standard Err

Vpp A 0 0,68423

Vpp B 3,6684 4,25154

Vpp C 0 0

Vpp D 0,8180 6,45896

Vpp=f(wo)

 Γράφημα 4.5 

Έγινε προσαρμογή της ευθείας με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Οι 

παράμετροι παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα.  

Παράμετροι Τιμή  Σφάλμα 

A 0 0,68 

B 3,67 4,25 

C 0 0 

D 0,82 6,5 

Πίνακας 4.10 

Παρατηρήσεις 

Αν παρατηρήσουμε τον πίνακα 4.10, θα προσέξουμε ότι τα σφάλματα είναι πολύ 

μεγάλα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια του πειράματος η 

ποσότητα του νερού μέσα στο chamber δεν ήταν η ίδια, γιατί κατά την ταλάντωση 

της μεμβράνης, νερό διάφευγε από τα τοιχώματα του chamber μεταξύ των 

μεμβρανών. Έτσι η επιβραδυντική δύναμη που ασκούσε στην μεμβράνη το νερό δεν 

ήταν η ίδια συνέχεια με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη αβεβαιότητα για τις μετρήσεις 

που πάρθηκαν. Αυτό δεν μας επέτρεψε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα, 
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ωστόσο υποθέτουμε πως για πολύ μικρές ποσότητες νερού αυτή η επιβραδυντική 

δύναμη δεν είναι σημαντική. 

 

4.6 Σφάλματα   

Κάνοντας μια ανασκόπηση τον πιο πάνω τα μεγάλα σφάλματα και οι αποκλίσεις 

οφείλονταν στους πιο κάτω λόγους: 

1. Η εστίαση της δέσμης του λέιζερ, υπήρχε περίπτωση να μην ήταν στο κέντρο 

της μεμβράνης με αποτέλεσμα να μετρούσαμε κάτι λιγότερο από το πλάτος 

ταλάντωσης της μεμβράνης. 

2. Η ανάκλαση από την μεμβράνη δεν ήταν συγκεντρωμένη με αποτέλεσμα η 

ένταση της να μην ήταν όσο της ανακλώμενης από το ακίνητο κάτοπτρο. Έτσι 

οι κροσσοί συμβολής δεν ήταν έντονοι.  

3. Υπήρχε θόρυβος από εξωτερικούς παράγοντες καθώς στο εργαστήριο 

διεξάγονταν και άλλα πειράματα. 

4. Δεν γνωρίζαμε την ακριβή τιμή κάποιων σημαντικών παραμέτρων για την 

δεδομένη μεμβράνη που χρησιμοποιήθηκε, όπως η τιμή της ελαστικότητας 

του Young και η παραμένουσα τάση. 

5. Το «κόλλημα» της μαγνητικής μεμβράνης πάνω στην πολυμερή γινόταν με το 

χέρι. Επομένως κάθε strip-test ήταν διαφορετικό εφόσον η μεμβράνη σε 

κάποια ήταν πιο χαλαρή από άλλα. Αυτό επηρέαζε σημαντικά την κίνηση της 

μεμβράνης, κάτι που φάνηκε και από τα αποτελέσματα μας. 

 

4.7 Συμπέρασμα 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα, φαίνεται ότι οι αρχική μας ιδέα έχει 

προοπτική. Υποθέτουμε ότι με την βελτίωση των παραμέτρων και τη μείωση των 

σφαλμάτων μέτρησης, η μαγνητική μεμβράνη μπορεί να φτάσει να ταλαντώνεται με 

πλάτος μέχρι και 100μm. 
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Κεφάλαιο 5  

Η Ιδανική Συσκευή 
Απώτερος στόχος μας, ήταν να αποδείξουμε ότι μια νανο-μαγνητική μεμβράνη 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαγνωστικές συσκευές τύπου lab-on-a-chip. Σύμφωνά 

με τα αποτελέσματα που εξήχθησαν, από τα πιο πάνω πειράματα φαίνεται πως οι 

υποψίες μας ήταν σωστές. Ωστόσο στην αρχή αναφέραμε ότι μια τέτοια συσκευή 

θέλουμε να είναι φορητή και φτηνή. Αυτά  για να ικανοποιηθούν πρέπει να 

βελτιωθούν κάποιες παράμετροι. 

Έτσι έγινε μια μικρή μελέτη για το ποιες είναι οι ιδανικές παράμετροι για την 

κατασκευή τέτοιας συσκευής ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις, οι 

οποίες αριθμούνται πιο κάτω.  

1. Μικρές διαστάσεις της μαγνητικής μεμβράνης (RΜ≈ 2mm, πάχος≈10μm). 

2. Υψηλή τιμή της μαγνήτισης της μεμβράνης. 

3. Χαμηλή τιμή της ελαστικότητας του Young και μηδενική παραμένουσα τάση 

εφόσον θέλουμε να φτάσουμε στο όριο της λεπτής μεμβράνης (wo>dM_πάχος 

μεμβράνης). 

4. Μικρές διαστάσεις πηνίου (R=1-5mm, l=1-1,5cm  ) 

5. Χαμηλή τιμή ρεύματος και τάσης για την τροφοδοσία του πηνίου άρα και 

μικρή τιμή της αντίστασης του σύρματος του πηνίου για να μην θερμαίνεται 

το σύστημα.  

6. Το μαγνητικό πεδίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2Tesla γιατί θα φτάσουμε σε 

κορεσμό και όσο και να αυξάνουμε το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο δεν θα 

έχουμε περαιτέρω αύξηση της τιμής του πεδίου. 

7. Η σταθερά χρόνου θα πρέπει να είναι όσο πιο μικρή γίνεται για να 

μπορέσουμε να φτάσουμε σε σχετικά ψηλές συχνότητες του εναλλασσόμενου 

ρεύματος. 

Τα πιο πάνω πρέπει να ικανοποιούνται γιατί θέλουμε η συσκευή να είναι όσο το 

δυνατό πιο φτηνή, εύχρηστη, φορητή και να απαιτεί πολύ μικρή ποσότητα αίματος.  
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Ιδανικές τιμές παραμέτρων  

Συγκεκριμένα θέσαμε ως δεδομένο το πλάτος ταλάντωσης της μεμβράνης και 

υπολογίσαμε το απαιτούμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και ρεύμα που πρέπει να 

διαρρέεται το πηνίο για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται οι ιδανικές τιμές των χαρακτηριστικών της 

μαγνητικής μεμβράνης και του πηνίου. 

Χαρακτηριστικά μεμβράνης 

d(m)_πάχος μεμβράνης(m)  11 E-6 

EΜ_Young's modulus  0,4 E+9 

ν_ λόγος poisson -0,3 

Ε/(1-ν^2) (Pa) 0,44 E+9 

α4 4 

σro(Pa) 0 

μο(N/A^2) 1,257E-06 

R(m)_ακτίνα μεμβράνης (m) 0,002 

m(A*m^2) 1,257E-05 

Ms(ανα μονάδα όγκου) 
(Ampere/meter) 1 E+6 

t_ πάχος μαγνητικού υλικού (m) 1 E-6 

Πίνακας 5.1 

Χαρακτηριστικά πηνίου 

Nl : αριθμός σπειρών κατά μήκος του πηνίου 50 

2r: διάμετρος σύρματος (m) 0,000175 

l: μήκος πηνίου (m) 0,00875 

R: ακτίνα πηνίου (m) 0,001 

X :απόσταση από το 0 0,0001 

μ: σχετική διαπερατότητα του σιδηρομαγνήτη 2000 

p: ειδική αντίσταση(Ωm) 1,68E-08 

Πίνακας 5.2 

Συμφώνα με τα πιο πάνω δεδομένα  υπολογίστηκαν οι τιμές του μαγνητικού πεδίου 

που απαιτούνται για την μετατόπιση της μεμβράνης (wo) καθώς και οι τιμές του 

ρεύματος που θα πρέπει να διαρρέεται το πηνίο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο πίνακα 5.3 
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Πίνακας 5.3 

Παρατηρήσεις 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω δεδομένα το μαγνητικό πεδίο δεν ξεπερνά τα 2Tesla, 

επομένως αποκλείεται το ενδεχόμενο  να φτάσουμε σε κορεσμό. Επίσης οι τιμές του 

ρεύματος δεν είναι πολύ μεγάλες, επομένως το εξωτερικό σύστημα απλοποιείται 

καθώς δεν θα είναι απαραίτητες μεγάλες αντιστάσεις. 

Έπειτα έγινε η γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος συνάρτηση του 

πλάτους ταλάντωσης της μεμβράνης.  
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Γράφημα 5.1 

 wo(m) Β(Τα) I(A)  wo(m) Β(Τα) I(A) 

1 -0,0001 -1,8004 -0,2804 14 0,00003 0,056032 0,0087 

2 -0,00009 -1,31714 -0,2051 15 0,00004 0,12436 0,0194 

3 -0,00008 -0,92964 -0,1448 16 0,00005 0,235245 0,0366 

4 -0,00007 -0,62724 -0,0977 17 0,00006 0,399326 0,0622 

5 -0,00006 -0,39933 -0,0622 18 0,00007 0,627244 0,0977 

6 -0,00005 -0,23524 -0,0366 19 0,00008 0,929636 0,1448 

7 -0,00004 -0,12436 -0,0194 20 0,00009 1,317144 0,2051 

8 -0,00003 -0,05603 -0,0087 21 0,0001 1,800405 0,2804 

9 -0,00002 -0,01962 -0,0031 

10 -0,00001 -0,00449 -0,0007 

11 0 0 0,0000 

12 0,00001 0,004492 0,0007 

13 0,00002 0,019623 0,0031 
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Παρατηρήσεις 

Η μορφή της καμπύλης της έντασης του ρεύματος συνάρτηση του wo φαίνεται πιο 

ξεκάθαρα από αυτό το γράφημα (5.1), εφόσον συμπεριλαμβάνονται και οι αρνητικές 

τιμές του wo. Παρατηρούμε ότι για wo στο διάστημα (-50μm,50μm) το ρεύμα δεν 

αλλάζει πολύ. Επομένως για μικρή μεταβολή της έντασης του ρεύματος έχουμε 

μεγάλη αύξηση του πλάτους μετατόπισης της μεμβράνης. Οι τιμές του ρεύματος 

μπορούν να μειωθούν ακόμη περισσότερο αυξάνοντας τις σπείρες ακτινικά του 

πηνίου .  

Για να δούμε πως αλλάζει η καμπύλη Ι=f(wo) συνάρτηση του Νr, σχεδιάστηκε το πιο 

κάτω γράφημα.  
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Γράφημα 5.2 

Παρατηρήσεις 

 

Καθώς αυξάνονται οι σπείρες ακτινικά, οι τιμές της έντασης του ρεύματος 

μειώνονται, κάτι που είναι απολύτως λογικό. Επίσης παρατηρούμε πως καθώς 

αυξάνεται το Nr το πλάτος ταλάντωσης της μεμβράνης αυξάνεται με μικρότερες 

μεταβολές του ρεύματος. Επομένως με χαμηλότερη τιμή της έντασης του ρεύματος 

έχουμε ίδιο wo, αν αυξήσουμε της σπείρες ακτινικά του πηνίου. 
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Ωστόσο πρέπει να εξεταστούν και οι τιμές της σταθεράς χρόνου τ σε κάθε περίπτωση 

για να υπολογίσουμε μέχρι πια συχνότητα  μπορούμε να φτάσουμε. Οι τιμές του τ 

συνάρτηση του Νr παρουσιάζονται στον πίνακα (5.4). 

 

Νr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L (V*s/A) 0,0023 0,0090 0,0203 0,0361 0,0564 0,0812 0,1105 0,1444 0,1827 0,2256 

Μήκος 
σύρματος (m) 0,3142 0,6833 1,1074 1,5865 2,1206 2,7096 3,3537 4,0527 4,8066 5,6156 

R:αντίσταση 
σύρματος(Ω) 0,2194 0,4773 0,7735 1,1081 1,4811 1,8926 2,3424 2,8306 3,3573 3,9223 

τ=L/R(s) 0,0103 0,0189 0,0262 0,0326 0,0381 0,0429 0,0472 0,0510 0,0544 0,0575 

f(Hz) 97,27 52,89 38,10 30,70 26,26 23,30 21,19 19,61 18,37 17,39 

Πίνακας 5.4 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω δεδομένα καθώς αυξάνεται ο αριθμός των σπειρών ακτινικά 

του πηνίου, η μέγιστη συχνότητα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικραίνει. 

Επομένως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τελικό σχεδιασμό εφόσον από την 

μια με την αύξηση του Nr μειώνεται η ένταση του ρεύματος αλλά από την άλλη 

μειώνεται  η μέγιστη επιτρεπόμενη συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος.  
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Κεφάλαιο 6  

Συμπεράσματα και 

Μελλοντικοί Στόχοι 
Μετά από αρκετή μελέτη και πειραματικές δοκιμές φτάσαμε στα πιο κάτω 

συμπεράσματα.  

 Το συμβολόμετρο Michelson είναι ένας καλός τρόπος μέτρησης, καθώς μας 

εξασφαλίζει ακρίβεια στις μετρήσεις και μπορούμε να μετρήσουμε μετατοπίσεις 

από εκατοντάδες νανόμετρα μέχρι και εκατοντάδες μικρόμετρα.  

 Η κατασκευή του strip-test είναι απλή και φτηνή. 

  Η κίνηση της μαγνητικής μεμβράνης εκφράζεται από την σχέση 4.5 (   

  

     

 

  
        

    ) σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μέρους 4.3. 

 Η κίνηση της μαγνητικής μεμβράνης εξαρτάται πολύ από την τιμή της 

ελαστικότητας του Young και την παραμένουσα τάση. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα  του 4.4 μέρους η τιμή της παραμένουσας τάσης δεν εξαρτάται 

μόνο από τον τρόπο κατασκευής της μαγνητικής μεμβράνης αλλά και από τον 

τρόπο που θα «κολληθεί» πάνω στο strip-test.  

 Από την μελέτη που έγινε (Κεφάλαιο 5), για τον καθορισμό των παραμέτρων που 

θα οδηγούσαν στη μέγιστη μετατόπιση της μεμβράνης (100μm), η κατασκευή της 

ιδανικής μεμβράνης είναι εφικτή.  

Ωστόσο παραμένουν κάποια ερωτηματικά όσον αφορά την σχεδίαση και κατασκευή 

του strip-test καθώς θα πρέπει να λυθούν και προβλήματα που προέκυψαν κατά την 

διάρκεια των πειραμάτων. Έτσι θέτουμε ως μελλοντικούς στόχους: 

 Τη βελτιστοποίηση της κατασκευής του strip-test, ούτως ώστε να μην 

προκύπτουν προβλήματα διαρροής του δείγματος αίματος έξω από το 

chamber. 

  Να κατασκευαστεί η ιδανική μαγνητική μεμβράνη με τις προδιαγραφές που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω (κεφάλαιο 5) 
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 Να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα «κολλήσουμε» την μαγνητική 

μεμβράνη πάνω στο strip test, ούτως ώστε να μην αυξάνεται το σro . 

 Στα πειράματα που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να προσέξουμε το λέιζερ να 

προσπίπτει στο κέντρο της μεμβράνης.  

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της διπλωματικής εργασίας μπορούμε να πούμε ότι 

μπορούν να γίνουν φορητές και φτηνές διαγνωστικές συσκευές, χρησιμοποιώντας 

νανο-μαγνητικές μεμβράνες. Τα αποτελέσματα μας είναι θετικά καθώς αποδείχτηκε 

ότι όχι μόνο δεν είναι αδύνατο αλλά έχει προοπτικές για την  ευρύτερη εφαρμογή της 

στη βιοϊατρική μηχανική.  

 



Βιβλιογραφία 

 

74 
 

Βιβλιογραφία  
1. R. Duncan Graham, A Portable, Cheap Blood-clootting Test, MIT Technology 

Review, , pp. November 10, 2008. 

2. http://www.microvisk.com/ptinr-monitoring/,. 

3. https://www.linkedin.com/topic/blood-glucose,. 

4. http://www.wired.com/2014/11/device-diagnoses-hundreds-diseases-using-single-

drop-blood/, pp. 2014. 

5. https://support.apple.com/en-us/HT203037,. 

6. Albert van den Berg, LABS ON A CHIP FOR HEALTH CARE APPLICATIONS, 

pp. 2010. 

7. http://www.elveflow.com/microfluidic-tutorials/microfluidic-reviews-and-

tutorials/introduction-to-lab-on-a-chip-2015-review-history-and-future/, Elveflow, 

Plug and Play Microfluidics, , pp. 2015. 

8. http://athenslab.gr/eksetaseis.php?eksid=619, Διαγνωστική Αθηνών, 

Μικροβιολογικό και Ερευνητικό Εργαστήριο, . 

9. https://labtestsonline.org/understanding/analytes/pt/tab/sample/,. 

10. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/prothrombin-time?page=3, WebMD, . 

11. G. David J, Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, 2η Έκδοση ed., Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2012. 

12. http://what-when-how.com/electronic-properties-of-materials/magnetic-

phenomena-and-their-interpretationclassical-approach-magnetic-properties-of-

materials-part-1/   

,. 

13. S. N. Arya, Magnetic Properties of Matter, Fundamentals of Magnetism and 

Electricity, vol. 135-293, chap. 7, Navyug Publishers & Distributors, Delhi, IND, 

2009. 

14.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_Paramagnetic_Magnetic_M

oments.png,. 

15. http://electrons.wikidot.com/magnetism-iron-oxide-magnetite,. 

16. http://m.everythingmaths.co.za/science/grade-10/15-magnetism/15-magnetism-

06.cnxmlplus,. 

http://www.microvisk.com/ptinr-monitoring/
https://www.linkedin.com/topic/blood-glucose
http://www.wired.com/2014/11/device-diagnoses-hundreds-diseases-using-single-drop-blood/
http://www.wired.com/2014/11/device-diagnoses-hundreds-diseases-using-single-drop-blood/
https://support.apple.com/en-us/HT203037
http://www.elveflow.com/microfluidic-tutorials/microfluidic-reviews-and-tutorials/introduction-to-lab-on-a-chip-2015-review-history-and-future/
http://www.elveflow.com/microfluidic-tutorials/microfluidic-reviews-and-tutorials/introduction-to-lab-on-a-chip-2015-review-history-and-future/
http://athenslab.gr/eksetaseis.php?eksid=619
https://labtestsonline.org/understanding/analytes/pt/tab/sample/
http://www.webmd.com/a-to-z-guides/prothrombin-time?page=3
http://what-when-how.com/electronic-properties-of-materials/magnetic-phenomena-and-their-interpretationclassical-approach-magnetic-properties-of-materials-part-1/  
http://what-when-how.com/electronic-properties-of-materials/magnetic-phenomena-and-their-interpretationclassical-approach-magnetic-properties-of-materials-part-1/  
http://what-when-how.com/electronic-properties-of-materials/magnetic-phenomena-and-their-interpretationclassical-approach-magnetic-properties-of-materials-part-1/  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_Paramagnetic_Magnetic_Moments.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_Paramagnetic_Magnetic_Moments.png
http://electrons.wikidot.com/magnetism-iron-oxide-magnetite
http://m.everythingmaths.co.za/science/grade-10/15-magnetism/15-magnetism-06.cnxmlplus
http://m.everythingmaths.co.za/science/grade-10/15-magnetism/15-magnetism-06.cnxmlplus


Βιβλιογραφία 

 

75 
 

17. http://users-phys.au.dk/philip/pictures/physicsfigures/node10.html,. 

18. Ε.Ν. Οικονόμου, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Τόμος ΙΙ, Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2003. 

19. P. Edward M, Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός, Τόμος 2, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Ε.Μ.Π, Αθήνα, 2004. 

20. Werner Karl Schomburg, Elastic Deformations, Introduction to Microsystem 

Design, Springer Berlin Heidelberg, 2011. 

21. Werner Karl Schomburg, Membranes, Introduction to Microsystem Design, 

Springer Berlin Heidelberg, 2011. 

22. Raymond A.Serway, Physics for Scientists and Engineers, Τόμος ΙΙ, 

Ηλεκτρομαγνητισμός, Third ed., 1990. 

23. Wikipedia,. 

24. http://anamorfosi.teicm.gr/ekp_yliko/e-notes/Data/phys2/Physics_II_book.html ,. 

25. http://www.itacanet.org/basic-electrical-engineering/part-6-electromagnetic-

induction/,. 

26. http://www.pulsedpower.eu/toolbox/toolbox_inductances.html,. 

  

http://users-phys.au.dk/philip/pictures/physicsfigures/node10.html
http://anamorfosi.teicm.gr/ekp_yliko/e-notes/Data/phys2/Physics_II_book.html 
http://www.itacanet.org/basic-electrical-engineering/part-6-electromagnetic-induction/
http://www.itacanet.org/basic-electrical-engineering/part-6-electromagnetic-induction/
http://www.pulsedpower.eu/toolbox/toolbox_inductances.html

