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Σειρήνες 

Αυτές τις μέρες διαβάσαμε στις εφημερίδες: 

«Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής 

Άμυνας θα πραγματοποιηθεί σε όλη την επικράτεια την Τρίτη 28/9/2021 στα πλαίσια 

άσκησης. Συγκεκριμένα: στις 11:00 η έναρξη του συναγερμού, για χρονική διάρκεια 

60 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης), και στις 11:05 θα 

ηχήσει η σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων 

(συνεχής ήχος σταθερής έντασης).» 

 
Σειρήνα στον Λυκαβηττό. Εικόνα από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φώτης Πλέγας Γ. 

Πιθανότατα τώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές έχετε ήδη ακούσει τον 

διαπεραστικό ήχο κάποιας κοντινής σας (ή όχι και τόσο κοντινής σας!) σειρήνας. Οι 

σημερινές σειρήνες βασίζουν τη λειτουργία τους στην εφεύρεση του Γάλλου φυσικού 

Charles Cagniard de la Tour το 1819. Η ιδέα του ήταν απλή και έξυπνη. Ένας δίσκος, 

συνήθως μεταλλικός, έχει μία σειρά από οπές με σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους 

και μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα ενώ είναι τοποθετημένος σε μεταλλικό 

κυλινδρικό δοχείο ανοικτό από πάνω και το οποίο μπορεί να τροφοδοτείται από αέρα 

από το κλειστό κάτω μέρος του. Ο δίσκος τίθεται σε περιστροφή από τον αέρα που 

εισέρχεται στις οπές και ταυτόχρονα παράγεται ήχος, η συχνότητα του οποίου 
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εξαρτάται από τον αριθμό των οπών και τη γωνιακή ταχύτητα του δίσκου1. 

Μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα του δίσκου συνοδεύεται από ήχο μεγαλύτερης 

συχνότητας. Αντίστοιχα, για σταθερή γωνιακή ταχύτητα του δίσκου, περισσότερες 

οπές παράγουν ήχο μεγαλύτερης συχνότητας2. 

  
Η σειρήνα3 του Cagniard de la Tour4 

 

Αρκετοί κατασκευαστές οργάνων φυσικής για έρευνα ή χρήση στην εκπαίδευση κατά 

το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου κατασκεύαζαν σειρήνες 

διάφορων τύπων5. Μία πιο οικονομική εκδοχή της σειρήνας De La Tour ήταν ένας 

δίσκος μόνος του, ο οποίος μπορούσε να περιστραφεί με τη βοήθεια μίας 

φυγοκεντρικής μηχανής και ο πειραματιστής φυσούσε αέρα με τη βοήθεια ενός 

σωλήνα πάνω στις οπές. Τέτοιοι δίσκοι συχνά είχαν περισσότερες από μία σειρά με 

οπές. Κάθε σειρά είχε διαφορετικό αριθμό οπών ώστε να γίνεται επίδειξη της σχέσης 

του αριθμού των οπών με τη συχνότητα του παραγόμενου ήχου. Σε κάποιες 

                                                             
1 Ο ήχος γίνεται ακουστός μόλις η συχνότητά του ξεπεράσει τα 20 Ηz περίπου. 
2 Η σειρήνα του Cagniard de la Tour είχε μία ακόμα ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Χάρη σε έναν μηχανισμό 
με γρανάζια η συχνότητα περιστροφής του τροχού μπορούσε να μετρηθεί με τη βοήθεια  ενός 
περιστρεφόμενου δείκτη πάνω σε βαθμονομημένη κλίμακα.  
3 Ο Cagniard de la Tour  έδωσε το όνομα σειρήνα στην κατασκευή του εμπνευσμένος από την 
ελληνική μυθολογία και τη σχετική περιπέτεια του Οδυσσέα. 
4 Max Kohl, Appareils de physique, Chemnitz, Saxe, 1905, σ. 298. 
5 Άλλες ενδιαφέρουσες αλλά πιο περίπλοκες και ακριβές σειρήνες ήταν εκείνες του Πρώσσου Heinrich 
Wilhelm Dove (γύρω στο 1840) και του Γερμανού Herman Helmholtz το 1862. Πρόκειται για δύο 
πολύ όμορφες κατασκευές που παρήγαγαν πιο σύνθετους ήχους. 
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παραλλαγές οι παραγόμενοι ήχοι αντιστοιχούν σε μία πλήρη οκτάβα ή σε κάποια 

συγχορδία6.  

Οι σειρήνες της πολιτικής προστασίας λειτουργούν βασισμένες στην ίδια αρχή με τις 

παλαιότερες σειρήνες, με τη διαφορά πως ο περιστρεφόμενος δίσκος τους δεν 

διαθέτει τρύπες αλλά πτερύγια. Τα τελευταία ωθούν τον αέρα να περάσει μέσα από 

σχισμές στην ακίνητη περιφέρεια της σειρήνας, παράγοντας ήχο. Με τον τρόπο αυτόν 

δεν χρειάζονται κάποιον μηχανισμό για να δημιουργεί ρεύμα αέρα, καθώς το 

δημιουργούν οι ίδιες. 

Θα επανέλθουμε σύντομα με μία πρόταση για την κατασκευή σειρήνας με απλά 

υλικά και χρήση της στην τάξη ή στο σπίτι. 

 

Επιπλέον υλικό 

-Ένα διαφωτιστικό βίντεο για τη λειτουργία μίας σειρήνας του 19ου αιώνα από το 

Fondazione Scienza e Tecnica στην Φλωρεντία μπορείτε να δείτε εδώ:  

https://www.youtube.com/watch?v=9OHfQLtMWWc   

H συγκεκριμένη σειρήνα ήταν εφεύρεση του Γερμανού αστρονόμου Friedrich 

Wilhelm Opelt, ο οποίος έπειτα από την εφεύρεση του Cagniard de la Tour, είχε 

συγγράψει μία θεωρία για τη μουσική βασισμένη στη σειρήνα.  

 
Η σειρήνα του Opelt7 

 

-The acoustic siren, Smisthonian, National Museum of American History 

https://americanhistory.si.edu/science/sirens.htm 

                                                             
6 Ο Γερμανός κατασκευαστής Max Kohl, πολλά όργανα του οποίου κοσμούν τη συλλογή οργάνων 
φυσικής του Μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ, διέθετε δέκα διαφορετικές 
παραλλαγές της σειρήνας. Max Kohl, Appareils de physique, Chemnitz, Saxe, 1905, σ. 299. 
7 Max Kohl, Appareils de physique, Chemnitz, Saxe, 1905, σ. 300. 


