
Η σύνδεση ανάμεσα σε Φυσική 
και Χημεία.  

Δονήσεις και συχνότητες! 

Από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
«Φυσική και Χημική Αρμονία» 

Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου 



• Ζούμε σε ένα κόσμο που τα πάντα είναι 
δονήσεις και κύματα. Ότι αντιλαμβανόμαστε 

σαν στερεά σώματα, το ίδιο μας το σώμα, 
είναι παλλόμενη ενέργεια σε διάφορους 

ρυθμούς, συχνότητες ή μήκη κύματος  
αρμονικά συνδυασμένα. 



Τι είναι η συχνότητα; 

• Συχνότητα ονομάζουμε τον αριθμό των 
επαναλήψεων ενός γεγονότος στη μονάδα 
του χρόνου. 

• Με μια απλή σχέση εκφρασμένη είναι  

• f = N/t, N αριθμός επαναλήψεων, t συνολική 
χρονική διάρκεια επαναλήψεων 

• Μονάδα μέτρησης της το Herz. 



              Τι είναι το μήκος κύματος; 

• Μήκος κύματος (λ) χαρακτηρίζεται η 
απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών 
(ορέων) ή κοιλάδων ενός κύματος. 

 

 

 

• Καθώς «ταξιδεύει» ένα κύμα στο χώρο, που 
χαρακτηρίζεται με ορισμένη συχνότητα, η 
απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών 
του, παραμένει σταθερή. Αυτή η σταθερή 
απόσταση ονομάζεται μήκος κύματος. 

 



• Το μήκος κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογο 
της συχνότητας του ιδίου κύματος, που 
σημαίνει πως: όσο μικρότερη είναι η συχνότητα 
ενός κύματος τόσο μεγαλύτερο θα είναι το 
μήκος κύματός του. Η σχέση που συνδέει τη 
συχνότητα f ή ν με το μήκος κύματος λ είναι: 

• f=υ/λ  

• όπου υ είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος. 

 



Ας δούμε τι συμβαίνει με τη 
μουσική κλίμακα και τις 

συχνότητες που έχουν οι νότες 
 



Η μουσική κλίμακα - οκτάβα 

• Τα πειράµατα που έκανε ο Πυθαγόρας πάνω στο 

µονόχορδο το οποίο διαίρεσε σε 12 ίσα τµήµατα 
(όσες και οι ακµές του κύβου)  αποτέλεσαν  τη βάση 
για την μουσική κλίμακα  που χρησιμοποιούμε, τον 
οδήγησαν στα παρακάτω συμπεράσματα : 



• Με τη χορδή «ανοιχτή» δηλαδή σε θέση να 
µπορεί να ταλαντώνεται όλο το µήκος της 
(λόγος 1, συχνότητα 1), έκρουσε και άκουσε 
ένα µουσικό τόνο. Στη συνέχεια 

• περιόρισε το µέρος της χορδής που 
ταλαντώνεται στο µισό της µήκος, και βρήκε 
ότι ο ήχος που ακούστηκε είναι η διαπασών, 
αυτό που σήµερα ονοµάζουµε οκτάβα.  

 



• Το ύψος λοιπόν του ήχου επηρεάζεται από το 
µήκος της χορδής και µάλιστα όταν η 
αναλογία του µήκους είναι 1/2 (συχνότητα 
2/1) έχουµε το διάστηµα της οκτάβας, 
δηλαδή συχνότητα διπλάσια της πρώτης. 

• Έτσι ορίστηκαν τα άκρα της µουσικής 
κλίµακας, η υπάτη και η νήτη.  



• Στη συνέχεια µετακινώντας τον καβαλάρη σε 
διάφορα σηµεία, βρήκε ότι αν ταλαντωνόταν 
τα 3/4  της χορδής (συχνότητα 4/3) 
προέκυπτε ο τέταρτος φθόγγος από τους 
οκτώ µιας µουσικής κλίµακας, η µέση, ενώ αν 
ταλαντωνόταν τα 2/3 της χορδής (συχνότητα 
3/2) προέκυπτε ο πέµπτος φθόγγος, η 
παραµέση.  

 



• Οι υπόλοιποι φθόγγοι(νότες) της κλίµακας 

• κατασκευάζονται χρησιµοποιώντας το λόγο 
9/8 και τους λόγους που ήδη είδαμε. 



• Οι 12 νότες της κλίμακας είναι 

• ΝΤΟ 

• ΝΤΟ# (ΝΤΟ δίεση) 

• ΡΕ 

• ΡΕ# 

• ΜΙ 

• ΦΑ 

• ΦΑ# 

• ΣΟΛ 

• ΣΟΛ# 

• ΛΑ 

• ΛΑ# 

• ΣΙ 



Για να παραχθεί μια μουσική νότα από μια χορδή (κιθάρας ή 
ανθρώπινη ή άλλη χορδή), πρέπει αυτή να πάλλεται.  

 Επειδή στην Ευρωπαϊκή μουσική έχουμε 7 νότες αλλά 12 
ημιτόνια (μεταξύ μι-φα και σι-ντο δεν υπάρχει ημιτόνιο), ο 

τύπος με τον οποίο προκύπτουν όλες οι συχνότητες για τις νότες 
χρησιμοποιεί την "δωδεκάτη ρίζα του 2" και είναι ο εξής: 

 

  
Όπου:   κ=0,2,4,5,7,9,11  για τις νότες αντίστοιχα: ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι.  Αν 
προσθέσουμε και τις ενδιάμεσες τιμές του κ=1,3,6,8,10 προκύπτουν οι νότες με τις 
διέσεις. 
 
 Και λ=1,2,3,4,5,6,7,8   για τις οκτάβες.  
 
Οι συχνότητες ν είναι σε Hz. Ο δείκτης στο ν δείχνει "ποιά νότα σε ποιά οκτάβα.  Οι 
συχνότητες που προκύπτουν στις νότες  λα  είναι σε ακέραιους αριθμούς:   110 Hz,  
220Hz, 440Hz,  880Hz,  1760 Hz,  3520 Hz,  7040 Hz , 14080 Ηz  . 
 
  



Για την τρίτη οκτάβα με τη νότα ΛΑ να 
αντιστοιχεί σε συχνότητα 440 Hz, οι συχνότητες 

για τις άλλες νότες είναι : 

•  τρίτη οκτάβα (λ=3) 
 

• ν03=261,6255                     νότα    ντο 
 

• ν23=293,6648                      νότα    ρε  
 

• ν43=329,6276                                    μι 
 

• ν53=349,2282                                    φα 
 

• ν73=391,9954                                    σολ 
 

• ν93=440                                              λα 
 

• ν113=493,8833                                   σι 



• Στην εποχή μας χρησιμοποιούμε για την 
αναπαραγωγή της μουσικής και την ενίσχυση 
του ήχου ηλεκτρικά-ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 

• Ο ήχος μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικές 
ταλαντώσεις μέσω του μικροφώνου και στη 
συνέχεια ενισχύεται πάλι μέσω των 
ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων στα ηχεία. 



• Οι ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες 
μετατρέπονται σε ακουστικές συχνότητες με 
τη βοήθεια παλλόμενων μεμβρανών 



• Αν έχουμε ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες στα 
440 ΗΖ τότε και η μεμβράνη-ηχείο θα 
πάλλεται με αυτή τη συχνότητα παράγοντας 
τη νότα ΛΑ 



• Ας δούμε τι συμβαίνει με τις διάφορες 
συχνότητες που παράγονται στη ζωή μας είτε 
είναι ακουστικές είτε ηλεκτρομαγνητικές 
όπως το φως 



 
Βασική ηλεκτρομαγνητική (κβαντική φυσική) 

δομή των οργανισμών και χημικών ενώσεων και 
της αρμονικής δομής τους με το σύμπαν 

 
• Ποιες είναι οι κύριες συχνότητες στη ζωή μας; 
• Κοσμικό επίπεδο  
• Ρυθμός ημέρας 
• Ετήσιος ρυθμός 
• Ατομικό επίπεδο 
• Οξυγόνο 
• Άνθρακας 
• Υδρογόνο 
• Νερό 
• Ηλεκτρόνια 



Η κύρια συχνότητα είναι η συχνότητα 
των ηλεκτρονίων 

f=E/h 
h= 4.135667662(25)×10−15 

eV.sec 
 
E=Z2×13.6 eV 
Ζ είναι ο ατομικός αριθμός 
(αριθμός πρωτονίων στον 
πυρήνα) 
 
Υδρογόνο  f=1.3×1017/sec 
 
Ουράνιο f=1.1×1021/sec 
 



• Αλλά προσέξτε, αυτές οι συχνότητες ΔΕΝ είναι ο 
χρόνος που χρειάζεται για ένα ηλεκτρόνιο να 
κάνει μια πλήρη τροχιά γύρω από τον πυρήνα. 

• Αντίθετα, αυτές οι συχνότητες είναι πόσο συχνά 
η φάση της σύνθετης κυματοσυνάρτησης 
περνάει από την πλήρη 2π γωνία φάσης για να 
φτάσει πίσω στην αρχική γωνία φάσης. 

• Είναι όμως συχνότητες που υπάρχουν παντού 
στη ζωή μας μιας και τα ηλεκτρόνια βρίσκονται 
παντού! 

 



Η κβαντική φυσική μας δείχνει πώς να υπολογίσουμε 
τις φυσικές συχνότητες των στοιχείων 

 
• Σύμφωνα με τον Louis de Broglie κάθε 

σωματίδιο ή στοιχείο έχει ένα συγκεκριμένο 

• μήκος κύματος λ. Συνδύασε E = m * c2 από 
τον Einstein και E = h * f από Planck για να 
υπολογίσει το μήκος κύματος. 

• Με αυτούς τους δύο τύπους μπορούμε 
επίσης να υπολογίσουμε τη συχνότητα: 

 



Σχέση μεταξύ συχνότητας και 
 ιδιοτήτων των στοιχείων (ή μορίων) 

Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα (ειδικό βάρος), 
τόσο υψηλότερη είναι η φυσική (συντονισμένη) 
συχνότητα 
• Όσο υψηλότερη είναι η φυσική συχνότητα, 
τόσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος, τόσο 
μεγαλύτερη η μάζα (το ειδικό βάρος). 



• • Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα (ειδικό 
βάρος), τόσο υψηλότερη είναι η φυσική 

• (συντονισμένη) συχνότητα 

• • Όσο υψηλότερη είναι η φυσική συχνότητα, 
τόσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος, τόσο 

• μεγαλύτερη μάζα (το ειδικό βάρος). 



Τι συμβαίνει με τα κύτταρα 

• Όλοι οι πυρήνες των ατόμων περιβάλλονται από 
ηλεκτρόνια.  «Κολυμπούν" σε αυτά τα ηλεκτρόνια. 

• Μόλις υπάρξει έλλειψη ηλεκτρονίων, η δημιουργία 
νέων  κυττάρων επιβραδύνεται.  

• Έτσι αν σκεφτούμε τις πιο σημαντικές συχνότητες, 
αυτές των ηλεκτρονίων έρχονται πρώτα. 

• • Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός  ότι η 
συχνότητα συντονισμού του μορίου του νερού είναι η 
ίδια, μόνο 15 οκτάβες χαμηλότερα. Όλοι γνωρίζουμε 
για τη σημασία του νερού, όλοι είμαστε κυρίως 
φτιαγμένοι από νερό. 



• Τώρα ξέρουμε πώς να υπολογίσουμε τις 
φυσικές συχνότητες των στοιχείων και των 
μορίων. 

• Αυτή είναι η πρώτη σημαντική βάση του 
πίνακα Αρμονικές- Στοιχεία 

• Τώρα πώς μπορούμε να δούμε ποιες 
συχνότητες ταιριάζουν καλά; 



Τα μαθηματικά της μουσικής μας δίνουν την απάντηση. Οι αρμονικές είναι 
ουσιαστικά συχνότητες που  προκύπτουν από κάποια βασική με πολλαπλασιαμό 
με ακέραιους αριθμούς 

Ένας αρμονικός λόγος είναι λόγος ακεραίων( ολόκληρων αριθμών) 
Μια οκτάβα ψηλότερα σημαίνει διπλασιασμός της συχνότητας αλλά είναι η ίδια 
νότα και ακούγεται σχεδόν ίδια! 
 
 



Εύρος συχνοτήτων – οκτάβες και μετάθεση 

Με τη μέθοδο της οκτάβας (μετάθεση), διατηρούμε 
την ίδια νότα αλλά τη μεταθέτουμε σε υψηλότερη 
κλίμακα (συχνότητα) 

Πολλαπλασιάζουμε με το 
2 για να μεταβούμε στην 
ίδια ακουστική οκτάβα 

Διαιρούμε με το 2  για 
να μεταβούμε στην 
ίδια ακουστική οκτάβα 

Μακροκοσμικοί ρυθμοί Ήχος Χρώματα-Φως Χημικά στοιχεία 



• Ας δούμε με τη μέθοδο αυτή πώς υπολογίζουμε 
την ακουστική συχνότητα της περιστροφής της 
Γης γύρω από τον εαυτό της. 

• Η συχνότητα θα είναι : f=1/24h 

• Δηλαδή f=1/86400 sec 

• Αν «ανέβουμε» 24 οκτάβες δηλαδή 
πολλαπλασιάσουμε τη συχνότητα αυτή με 224, 
τότε προκύπτει η συχνότητα 194.18 Hz που είναι 
αρμονική του ΣΟΛ. 

• Σύνδεσμος για κλίμακες 

 

Frequencies of Musical Notes, A4 = 432 Hz.html


Σημαντική συσσώρευση στις κύριες 
«νότες»(συχνότητες) που σχηματίζουν τέλειους 

αρμονικούς λόγους 



Τα τοξικά στοιχεία δεν είναι σε αρμονική σχέση 
με τα άλλα στοιχεία 



Οι συχνότητες σημαντικών στοιχείων και ρυθμών 
στη φύση σχηματίζουν μια λογαριθμική κλίμακα 

Οι μακροσκοπικοί κοσμικοί ρυθμοί ταιριάζουν απόλυτα στην 
κλίμακα των συχνοτήτων του ατομικού επιπέδου 

Το οξυγόνο και ο άνθρακας είναι τα κύρια στοιχεία του ανθρώπινου σώματος, 
αποτελούν ένα  διάστημα πέμπτης 



Ένα παράδειγμα από πολλές από τις εκπληκτικές συσχετίσεις: 
Στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμφυτεύματα 
Ο άνθρακας και τα στοιχεία χρυσός, πλατίνα και τιτάνιο είναι 

ακριβώς η ίδια νότα (αρμονική συχνότητα! 



Συχνότητες Schumann 1  

• Οι συχνότητες Σούμαν (SR) είναι μια σειρά 
κορυφών στις εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες 
(ELF) του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος της 
Γης. Οι συχνότητες Σούμαν είναι 
ηλεκτρομαγνητικοί συντονισμοί οι οποίοι 
προκαλούνται από εκφορτίσεις κεραυνών 
στην κοιλότητα που δημιουργείται ανάμεσα 
στην επιφάνεια της γης και την ιονόσφαιρα. 



Συχνότητες Schumann 2 

• Αυτό το παγκόσμιο ηλεκτρομαγνητικό 
φαινόμενο συντονισμών πήρε το όνομα του 
από τον φυσικό Γουίνφριντ Όττο Σούμαν ο 
οποίος το προέβλεψε μαθηματικά το 1952. Οι 
συντονισμοί συμβαίνουν διότι ο χώρος 
ανάμεσα στην επιφάνεια της Γης και την 
αγώγιμη ιονόσφαιρα λειτουργεί σαν ένας 
κλειστός κυματοδηγός. 



Συχνότητες Schumann 3  

• Οι περιορισμένες διαστάσεις της Γης κάνουν 
αυτόν τον κυματοδηγό να φέρεται σαν 
κοιλότητα συντονισμών για τα 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο φάσμα των 
εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων. Η κοιλότητα 
διεγείρεται από τα ηλεκτρικά ρεύματα των 
κεραυνών.  



Συχνότητες Schumann  

• Οι συντονισμοί Σούμαν είναι το κύριο 
υπόβαθρο στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και 
ξεκινούν από τα 3 Hz και φτάνουν ως τα 60 
Hz, και εμφανίζονται ως κορυφές στις 
εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες γύρω στα 7.83 
Hz (Θεμελιώδης) , 14.3 , 20.8 , 27.3 και 33.8 
Hz. 

 



• Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 



Συχνότητες Schumann 4 
Αυτές οι συχνότητες ταιριάζουν απόλυτα με τα στοιχεία και τους 

μακροσκοπικούς κοσμικούς ρυθμούς 



• Πηγές:  

• ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 

• Hans Cousto: Die Oktave Das Urgesetz der 
Harmonie 

• Walter K. Thut : Water, frequencies and 
resonance 

• Δηµήτρης Γρίβας: «Διαστηµατικά» Εκεί που 
τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική.  





 
Μετατροπή των πληροφοριών στο νερό με 

συγκεκριμένες συχνότητες και ρυθμούς 

 Το νερό δεν μετασχηματίζει τις πληροφορίες. Με την 
αύξηση της απόστασης όλο και περισσότερο 
«εξασθενίζει» τις ηλεκτρομαγνητικές  πληροφορίες. 
• Ωστόσο, η αποθήκευση ορισμένων συγκεκριμένων 
πληροφοριών (δηλαδή οι ηλεκτρομαγνητικές 
συχνότητες ) θα ήταν δυνατή, βασισμένη στο 
συντονισμό. 


