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1. Δηζαγσγή 
 

 

Σν ζέκα πνπ ζα κειεηήζνπκε ζην παξφλ βηβιίν είλαη, βαζηθά, ε ελέξ-

γεηα. 

Χο ελέξγεηα ζεσξνχκε ηελ δχλακε πνπ ελππάξρεη ζηελ χιε θαη εμαηηί-

αο ηεο νπνίαο ε χιε έρεη ηηο ηδηφηεηεο πνπ γλσξίδνπκε. 

Λέκε δειαδή φηη ε χιε, αθφκε θαη νη νξγαληζκνί εθηφο απφ ηελ χιε-

κάδα πνπ θέξνπλ, θέξνπλ επηπιένλ θαη ελέξγεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπο. 

Ζ ελέξγεηα ινηπφλ πνπ θέξεη έλα ζψκα π.ρ. ν ήιηνο θ.ιπ., ή έλαο νξγα-

ληζκφο π.ρ. έλαο άλζξσπνο, έλα θπηφ θ.ιπ. είλαη ε δχλακε εθείλε εμαηηίαο 

ηεο νπνίαο ην ζψκα ή ν νξγαληζκφο έρεη ηηο γλσζηέο ηνπ ηδηφηεηεο ή ηα 

δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, επεηδή εμαηηίαο απηήο ηεο ελέξγεηαο ην ζψκα ή 

ν νξγαληζκφο ζπκπεξηθέξεηαη έηζη φπσο ην γλσξίδνπκε. 

 

Απηή, φκσο, ε ελέξγεηα δελ είλαη ε γλσζηή καο χιε, δελ είλαη ε γλσ-

ζηή καο κάδα ησλ ζσκάησλ, αιιά είλαη κηα ππαξθηή δχλακε, ε νπνία ε-

λππάξρεη κέζα ζηα ζψκαηα θαη ζηνπο νξγαληζκνχο θαη είλαη απηή πνπ 

θηλεί ηα ζψκαηα θαη ηνπο νξγαληζκνχο φινπο. 

Ζ ίδηα ε ελέξγεηα είλαη αφξαηε, δελ θαίλεηαη. Γελ βιέπνπκε π.ρ. ηελ 

δχλακε πνπ θέξεη ν ήιηνο ή έλα ζψκα ή έλαο νξγαληζκφο θ.ιπ., παξφια 

απηά, απηή ε δχλακε φρη κφλνλ ππάξρεη αιιά είλαη θαη ηφζν δπλαηή θαη 

ηφζν ππαξθηή, παξφηη αφξαηε, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα φιεο ηηο θηλήζεηο 

ησλ ζσκάησλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, γηα φιν ην ζχκπαλ γεληθφηεξα. 

Δπεηδή, δειαδή, ε ελέξγεηα δελ θαίλεηαη κε ηα κάηηα καο, δελ ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρεη, αθνχ φινη καο βηψλνπκε ηηο δπλάκεηο ηεο, βηψλνπκε γε-

ληθφηεξα ηηο δπλάκεηο ηεο ίδηαο ηεο θχζεο παξφηη δελ ηηο βιέπνπκε. Έηζη, 

π.ρ. κπνξεί λα βιέπνπκε ηηο κεηαβνιέο πνπ επηθέξνπλ απηέο νη δπλάκεηο 

ηεο θχζεο, π.ρ. θπζάεη έλαο αλεκνζηξφβηινο πνπ ζεθψλεη θεξακίδηα, ν-

ξνθέο, δέλδξα νιφθιεξα, ην θχκα ηεο ζάιαζζαο θ.ιπ., αιιά ηελ δχλακε 

φκσο εμαηηίαο ηεο νπνίαο ππάξρεη θαη δεκηνπξγείηαη θαη ιεηηνπξγεί ν αλε-

κνζηξφβηινο δελ ηελ βιέπνπκε, παξά κφλνλ βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηά 

ηεο. Δλλννχκε βέβαηα, ηελ ελέξγεηα πνπ ελππάξρεη ζηελ χιε θαη απνηειεί 

ηνλ αλεκνζηξφβηιν, εμαηηίαο ηεο νπνίαο απηή ε ελέξγεηα απνθηά πιηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, σο αλεκνζηξφβηινπ ελ πξνθεηκέλνπ, θαη ηα νπνία δελ 

είλαη άκεζα νξαηά. 

Άιιν παξάδεηγκα: Βξάδνπκε έλα θαηζαξφιη κε λεξφ θαη βιέπνπκε ηνλ 

βξαζκφ. Σελ δχλακε φκσο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ βξαζκφ θαη είλαη ζε 

ζέζε λα ηηλάμεη ην θαπάθη απφ ην θαηζαξφιη κε ην λεξφ πνπ βξάδεη, απ-

ηήλ ινηπφλ ηελ δχλακε ιέκε φηη δελ ηελ βιέπνπκε, παξφηη βιέπνπκε ηελ 

χιε ζηελ νπνία θηλείηαη ν βξαζκφο, π.ρ. ηνλ αηκφ θ.ιπ. 

Δπνκέλσο, αλ ζειήζεη λα αζρνιεζεί θαλείο κε ηελ κειέηε ηεο ελέξ-

γεηαο, επεηδή απηή ηελ ίδηα ηελ ελέξγεηα δελ ηελ βιέπεη, ζα κειεηήζεη απ-
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ηήλ απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο, ηα νπνία απηή παξάγεη πάλσ ζηελ χιε, 

ηελ νπνία χιε βιέπνπκε. 

Οη παξαηεξήζεηο καο, ινηπφλ, γηα ηελ ίδηα ηελ ελέξγεηα ζα γίλνπλ απφ 

ηηο παξαηεξήζεηο καο πάλσ ζηελ χιε ηελ νπνία απηή θηλεί, γηαηί, φπσο 

εμεγήζακε, ε ίδηα ε ελέξγεηα είλαη αφξαηε θαη δελ κπνξνχκε λα ηελ δνχ-

κε.  

Γη’ απηφ, ινηπφλ, εμαξρήο φηαλ κειεηά θαλείο ηελ ελέξγεηα δελ κπνξεί 

λα ηελ βάιεη π.ρ. ζην κηθξνζθφπην ή ζην εξγαζηήξην θαη λα ηελ κειεηή-

ζεη φπσο ηελ χιε, επεηδή ε ίδηα ε ελέξγεηα είλαη αφξαηε.ζν πην ειάρη-

ζηα θη αλ κπνξέζεη λα θηάζεη θαλείο παξαηεξψληαο ηελ χιε, απφ θάπνην 

ζεκείν θαη κεηά δελ ζα κπνξέζεη λα ηελ παξαθνινπζήζεη, επεηδή ε ελέξ-

γεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζε απηήλ είλαη ηφζν αφξαηε…, αιιά θαη ηφζν 

ζχλζεηε…. 

Απηφ πνπ ιέγεη ε επηζηήκε φηη ζηεξίδεηαη πάλσ ζηελ παξαηήξεζε θαη 

ζην πείξακα, ηζρχεη θαζαξά γηα ηελ χιε, αιιά γηα ηελ ίδηα ηελ ελέξγεηα 

δελ ηζρχεη αθξηβψο ην ίδην, αθνχ απηή δελ θαίλεηαη θαη δελ είλαη δπλαηφλ 

λα παξαηεξήζεη ηελ αφξαηε ελέξγεηα θαλείο νχηε ζην εξγαζηήξην, νχηε 

ζην πείξακα, αιιά κφλνλ κέζα ζηελ χιε επί ηεο νπνίαο απηή βξίζθεηαη. 

Απφ ηηο θηλήζεηο φκσο ηεο χιεο θαη ηηο παξαηεξήζεηο καο ζε απηήλ, ππν-

ινγίζνπκε θαη ηελ αληίζηνηρε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη πξνθεηκέλνπ 

ε χιε λα έρεη ηα δηθά ηεο γλσζηά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη λα θηλείηαη 

ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν.  

Παξάδεηγκα: Απφ ηελ εμίζσζε ηεο ζρεηηθφηεηαο πνπ ιέγεη φηη:  

Δ = m ∙ c
2
, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε φηη κέξνο ηεο κάδαο πνπ κεηα-

ηξάπεθε ζε ελέξγεηα, αιιά ηελ ίδηα ηελ ελέξγεηα, απηήλ θαζεαπηήλ δελ 

κπνξνχκε λα ηελ κεηξήζνπκε απεπζείαο, δελ κπνξνχκε λα έρνπκε εδψ 

ηηο γλσζηέο καλάδεο κέηξεζεο ηεο χιεο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε α-

λάινγα θαη γηα ηηο κνλάδεο ελέξγεηαο. Γελ ηζρχεη εδψ π.ρ. βάδνπκε ηελ 

ίδηα ηελ ελέξγεηα ζην εξγαζηήξην, απηή θαζεαπηήλ ηελ ελέξγεηα. Μπν-

ξνχκε φκσο λα ηελ ππνινγίζνπκε απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο πνπ απηή ε-

πηθέξεη.  

Ωο ελέξγεηα ζεσξνύκεηηο δπλάκεηο εθείλεο πνπ επηδξνχλ ζηελ χιε θαη 

είηε ηεο πξνζδίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, είηε ηελ θάλνπλ λα θηλείηαη ή 

λα κεηαβάιιεηαη γεληθφηεξα.  

Θα ηνικνχζακε λα νλνκάζνπκε απηφλ ηνλ θιάδν ηεο θπζηθήο πνπ α-

ζρνιείηαη-θαηαπηάλεηαη κε ηελ ελέξγεηα σο Δλεξγεηαθή Φπζηθή.Κη επεη-

δή ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεπφκαζηε είλαη θάπσο δηαθνξεηηθά, γη’ απηφ 

θαη ε παξνχζα Δηζαγσγή, είλαη ζρεηηθά κεγαιχηεξε, πξνθεηκέλνπ λα γί-

λεη πιεξέζηεξε ε πξνεηνηκαζία πάλσ ζε απηά πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Απηή ινηπφλ ηελ Δλεξγεηαθή Φπζηθή ζα κειεηήζνπκε ζηελ παξνχζα 

ζεηξά ησλ βηβιίσλ καο. 

Δπεηδή, φπσο αλαθέξακε, νη ηδηφηεηεο ηεο χιεο, εηδηθφηεξα ε θίλεζε 

ηεο χιεο θαη φισλ ησλ νξγαληζκψλ, νθείινληαη ζηηο δπλάκεηο-ελέξγεηα 

πνπ ππάξρνπλ κέζα ηνπο αθελφο, αιιά θαη ζηηο δπλάκεηο-ελέξγεηα πνπ 

επηδξνχλ πάλσ ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο αθεηέξνπ, εκείο ινηπφλ 
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εμεηάδνληαο, κειεηψληαο θαη ππνινγίδνληαο απηέο ηηο δπλάκεηο-ελέξγεηα 

πνπ ππάξρνπλ είηε ζην εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ ησλ δηαθφξσλ ζσ-

κάησλιέκε φηη αζρνινχκαζηε κε ηελ ελεξγεηαθή θπζηθή. 

Κάζε ζψκα ηεο χιεο πνπ αιιειεπηδξά κε ην άιιν θέξεη κέζα ηνπ πε-

γή ελέξγεηαο (εμαηηίαο ηεο νπνίαο ελέξγεηαο είλαη δπλαηφ λα αιιειεπη-

δξά). 

Αιιειεπίδξαζε φκσο ησλ ζσκάησλ δελ ζεκαίλεη κφλνλ ηελ κειέηε 

ηεο θηλεηηθήο ηνπο ελέξγεηαο, αιιά ζεκαίλεη ηελ κειέηε φιεο ηεο χιεο. 

Έηζη θη φηαλ αθφκε δελ θηλείηαη έλα ζψκα, π.ρ. κηα πέηξα, επεηδή δελ θη-

λείηαη δελ ζεκαίλεη φηη δελ θέξεη κέζα ηνπ ελέξγεηα, επεηδή ε πέηξα απηή 

είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξά κε ηελ βαξχηεηα ηεο Γεο θ.ιπ., παξφηη ε-

κείο ηελ νξίδνπκε σο αθίλεηε (αιιά δελ παχεη ε ελέξγεηα πνπ θέξεη λα 

ηελ θάλεη λα αιιειεπηδξά κε ηελ βαξχηεηα ηεο Γεο θ.ιπ.). Έηζη, ιέκε φηη 

γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη απηή ε αιιειεπίδξαζε πέηξαο θαη Γεο, άξα ε 

πέηξα θέξεη κέζα ηεο ελέξγεηα, φρη κφλνλ, δειαδή, ππνρξεσηηθά θηλεηηθή 

ελέξγεηα. 

Με ηελ ελεξγεηαθή θπζηθή, επνκέλσο, ζέινπκε λα κάζνπκε ηελ ιεη-

ηνπξγία ησλ ίδησλ ησλ δπλάκεσλ-ελέξγεηαο ηφζν κέζα ζηηο ίδηεο ηηο πε-

γέο ελέξγεηαο φζν θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε (φηαλ δειαδή 

δχν ή πεξηζζφηεξα ζψκαηα, νξγαληζκνί, πεγέο ελέξγεηαο θ.ιπ.) αιιειε-

πηδξνχλ κέζσ ησλ δπλάκεψλ ηνπο. 

 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απηφλ ην ηεξάζηην θχθιν κειέηεο καο, ζεσξνχκε 

φηη πξέπεη λα αξρίζνπκε κε ηα πην απιά πξάγκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην ζέκα. 

Παξαηεξψληαο ινηπφλ κηα πέηξα πνπ ζηέθεηαη αθίλεηε κπξνζηά καο, 

αιιά βξίζθεηαη ζε βαξχηεηα κε ην θέληξν ηεο Γεο, εθείλν πνπ ζίγνπξα 

ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ ίδηα ηελ πέηξα, ζε ζπλάξηεζε κε 

ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο, είλαη νη δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο. 

Πνηεο φκσο κπνξεί λα είλαη απηέο νη δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο πνπ βξί-

ζθνληαη ηφζν κέζα ζηελ πέηξα φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ψζηε λα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο;   

Πσο ιεηηνπξγνχλ νη δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο θαη «αθηλεηνπνηνχλ» ηελ 

πέηξα, ή ηελ θάλνπλ λα ράλεη επηηάρπλζε φηαλ ηελ πεηάκε κε ην ρέξη καο; 

Πξνο ην παξφλ, παξαηεξψληαο απιά ηελ πέηξα δελ βιέπνπκε άιιεο 

δπλάκεηο λα θέξεη απηή, εθηφο απφ ηελ ίδηα ηελ κάδα ηεο. 

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δπλάκεηο ηεο πέηξαο 

πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο είλαη δπλάκεηο πνπ θέ-

ξεη κέζα ηεο ε ίδηα ε κάδα ηεο πέηξαο. Απηέο νη δπλάκεηο πνπ θέξεη κέζα 

ηεο ε πέηξα θαη δελ θαίλνληαη, αιιά αιιειεπηδξνχλ κε ην εζσηεξηθφ ηεο 

Γεο καο, βξίζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ κάδα ηεο. 

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζηελ ινγηθή ζθέςε φηη ε πέηξα θέξεη κέζα 

ηεο δπλάκεηο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ε κάδα ηεο βξίζθεηαη ζε αιιειεπί-

δξαζε κε ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο. 
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Απηέο, δειαδή ηηο δπλάκεηο πνπ θέξεη ε κάδα ηεο πέηξαο, ζα πξνζπα-

ζήζνπκε λα εμεηάζνπκε. 

 

Μηα πέηξα ινηπφλ, ζηελ κάδα ηεο θέξεη ηα κφξηα θαη ηα άηνκα. Πην 

πέξα φκσο, ηα ίδηα ηα άηνκα θέξνπλ ηνλ ππξήλα ηνπο θαη ηα ειεθηξφληά 

ηνπο. 

Δπνκέλσο, ζθεθηφκαζηε φηη νη δπλάκεηο ηεο πέηξαο, ηεο θάζε πέηξαο, 

ηνπ θάζε ζψκαηνο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ βαξχηεηα ηεο Γεο, δελ εί-

λαη άιιεο απφ ηηο δπλάκεηο πνπ θέξνπλ κέζα ηνπο ηα άηνκα, πην ζπγθε-

θξηκέλα ν ππξήλαο θαη ηα ειεθηξφληα. 

Αλ ζέινπκε λα εμεηδηθεχζνπκε αθφκε ην ζέκα, ιέκε φηη ζην πην απιφ 

άηνκν, πνπ είλαη ην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ, θαη ην νπνίν πδξνγφλν θη απηφ 

βξίζθεηαη ζε βαξχηεηα κε ην θέληξν ηεο Γεο καο, θέξεη έλα πξσηφλην θαη 

έλα ειεθηξφλην. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη νη δπλάκεηο ηεο κάδαο ηνπ π-

δξνγφλνπ, πηζαλφλ θαη φισλ ησλ ζσκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ 

βαξχηεηα ηνπ θέληξνπ ηεο Γεο καο, είλαη δπλάκεηο πνπ πεξηέρνληαη, ηνπ-

ιάρηζηνλ, κέζα ζην πξσηφλην θαη κέζα ζην ειεθηξφλην ηεο κάδαο ηνπο 

(φπσο ζπκβαίλεη κεηαμχ πδξνγφλνπ θαη Γεο καο πνπ εμαζθείηαη ε βαξχ-

ηεηα). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ελέξγεηα πνπ θέξνπλ φια ηα ζψκα-

ηα, ηα νπνία πθίζηαληαη ηελ βαξχηεηα, νθείιεηαη ζηηο δπλάκεηο ηηο νπνίεο 

θέξνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ζηηο κάδεο ηνπο. 

Αλαθέξακε ηελ ιέμε «ηνπιάρηζηνλ», επεηδή θαη ηα λεηξφληα κπνξνχλ λα 

θέξνπλ ελέξγεηα, αιιά ζίγνπξα φκσο θέξνπλ ηα πξσηφληα θαη ηα ειε-

θηξφληα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ, ην νπνίν ηε-

ιεί ππφ βαξχηεηα (θαη αιιειεπηδξά επνκέλσο κε ην εζσηεξηθφ θέληξν 

ηεο Γεο καο), φπσο αλαθέξακε. 

ε ηειεπηαία αλάιπζε, δειαδή, ιέκε φηη ε ελέξγεηα πνπ θέξνπλ ηα ζψ-

καηα θαη νη νξγαληζκνί νθείιεηαη ζηα άηνκα (νθείιεηαη, εμεγήζακε, ζηα 

κφξηα, ζηα άηνκα) θαη πην πέξα αθφκε νθείιεηαη ζηα πξσηφληα θαη ζηα 

ειεθηξφληα ησλ αηφκσλ, ηνπιάρηζηνλ, γηαηί απηά απφ κφλα ηνπο απαξηί-

δνπλ έλα πιήξεο άηνκν. 

θεθηφκαζηε ινηπφλ φηη αθνχ ε ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ θαη ησλ νξγα-

ληζκψλ νθείιεηαη ζηα άηνκα, θαη πην πέξα (ηνπιάρηζηνλ) ζηα πξσηφληα 

θαη ζηα ειεθηξφληα ησλ αηφκσλ, άξα ε κειέηε ηεο ελέξγεηαο πξέπεη λα 

ζηξαθεί ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ θαη εηδηθφηεξα ζηα πξσηφληα 

θαη ζηα ειεθηξφληα. 

 

Αλ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, αλ επζηαζεί δειαδή ν ζπιινγηζκφο καο, 

ηφηε απηφ ζεκαίλεη ηα εμήο: 

Τπάξρνπλ δχν εηδψλ, ηνπιάρηζηνλ, ελέξγεηεο ζηα ζψκαηα: 

α) Μηα ελέξγεηα ζην πξσηφλην, ε νπνία θέξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην γλσζηφ καο ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ πξσηνλί-

νπ, θαη επίζεο, 



6 

 

β) Μηα άιιε ελέξγεηα ζην ειεθηξφλην ε νπνία θέξεη αξλεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν,πνπ πξνθχπηεη απφ ην γλσζηφ καο αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Απηφ ην ηειεπηαίν ην ιέκε επεηδή ην πξσηφλην θέξεη ζεηηθφειεθηξηθφ 

θνξηίν, επνκέλσο ε ελέξγεηά ηνπ θέξεη θαη απηή ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηί-

ν. 

Δπίζεο επεηδή ην ειεθηξφλην θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, επνκέ-

λσο ε ελέξγεηά ηνπ θέξεη θαη απηή αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη φηαλ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε 

ηελ ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ, πξέπεη λα ζηξαθνχκε θαη λα εζηηάζνπκε 

ζηελ ελέξγεηα πνπ θέξνπλ ηα δχν παξαπάλσ ππναηνκηθά ζσκαηίδηα: ηελ 

ελέξγεηα πνπ θέξεη ην πξσηφληνθαηέρεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, θαη ηελ 

ελέξγεηα πνπ θέξεη ην ειεθηξφληνθαηέρεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Απηφ, πάιη, καο νδεγεί λα κειεηήζνπκε ην ίδην ην άηνκν θαη εηδηθφηε-

ξα λα εζηηάζνπκε ζην πξσηφλην θαη ζην ειεθηξφλην, πνπ νλνκάδνληαη 

θαη δνκηθνί ιίζνη ηεο χιεο, εθφζνλ πάλσ ζε απηά είλαη ρηηζκέλε φιε ε 

χιε, φινο ν πιηθφο θφζκνο.  

Αλ ινηπφλ πάλσ ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφληα είλαη ρηηζκέλνο φ-

ινο ν πιηθφο θφζκνο (βέβαηα είλαη θαη ζηα λεηξφληα, αιιά ε γλσζηή καο 

χιε ρσξίο πξσηφληα θαη ειεθηξφληα δελ κπνξεί λα ππάξρεη, ελψ ρσξίο 

λεηξφληα ππάξρεη χιε, φπσο π.ρ. ην πδξνγφλν), απηνχο ηνπο δνκηθνχο ιί-

ζνπο ηνπ πξσηνλίνπ θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ ηνπο νλνκάδνπκε θαη ζεκειηώ-

δεηο ιίζνπο ηεο ύιεο. Αληίζηνηρα, ηελ ελέξγεηα πνπ θέξνπλ ηα πξσηφληα 

θαη ηα ειεθηξφληα, επίζεο ηελ νλνκάδνπκε ζεκειηώδε ελέξγεηα.  

Δπνκέλσο, αλαθεθαιαηψλνληαο: 

Έρνπκε δχν εηδψλ ζεκειηψδεηο κνξθέο-είδε ελέξγεηαο: 

α) Σελ ζεκειηψδε ελέξγεηα πνπ έρνπλ ηα πξσηφληα θαη ε νπνία θέξεη 

ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηή ηελ ελέξγεηα ηελ νλνκάδνπκε ζεκειηώδε 

ελέξγεηα πξσηνλίσλ. 

β) Σελ ζεκειηψδε ελέξγεηα πνπ έρνπλ ηα ειεθηξφληα θαη ε νπνία θέξεη 

αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηή ηελ ελέξγεηα ηελ νλνκάδνπκε ζεκε-

ιηώδε ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ. 

Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ κε γλσζηά δεδνκέλα θαη λα πξνρσξήζνπκε λα 

εληνπίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζεκειηψδνπο ελέξγεηαο ηνπ π-

ιηθνχ θφζκνπ. 

 

Ξεθηλάκε, φπσο είπακε, κε ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα, αθνχ απηά 

είλαη νη βαζηθνί ιίζνη ηεο χιεο πνπ πεξηθιείνπλ ζίγνπξα φιε ηελ βαζηθή 

ελέξγεηά ηεο, αθνχ ράξε ζε απηά έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπ αηφκνπ (ά-

ηνκν πδξνγφλνπ). Γελ αλαηξέρνπκε πην αλαιπηηθά, επεηδή ζηα θνπάξθ 

θαη ζηα άιια ππναηνκηθά ζσκαηίδηα, ζα έρνπκε επηπιένλ επηκεξηζκφ θαη 

δηάζπαζε ηεο ζεκειηψδνπο αιιειεπίδξαζεο ηεο ελέξγεηαο, νπφηε δελ ζα 

κπνξέζνπκε λα δνχκε ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ηα γεληθά ραξα-

θηεξηζηηθά ηεο σο εληαίαο ελέξγεηαο. Άιισζηε, αλ δελ γλσξίζνπκε θαιχ-
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ηεξα ηελ ελέξγεηαο ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειε-

θηξνλίσλ, πνπ είλαη πην κεγάινη σο ππναηνκηθά ζσκαηίδηα, δελ κπνξνχ-

κε λα πξνρσξήζνπκε νχηε ζηα πην κηθξά ηέηνηα.  

Αλαδεηνύκε, ινηπόλ, ηελ ελέξγεηα ζηελ πην απιή αιιά ζπγρξόλσο 

θαη ζηελ πην πιήξε-νινθιεξσκέλε κνξθή ηεο, ζηελ ελέξγεηα εθείλε, 

δειαδή, πνπ δεκηνπξγεί θαη ιεηηνπξγεί ην ίδην ην άηνκν, πάλσ ζην ν-

πνίν άηνκν ζηεξίδεηαη νιφθιεξε ε ρεκεία θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο.Μέ-

ζα ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα, βέβαηα, ελππάξρνπλ θαη φιεο νη άιιεο επηκέ-

ξνπο ελέξγεηεο. Δκείο φκσο ζέινπκε εδψ λα εμεηάζνπκε ηελ ζπλνιηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηδηφηεηεο ηεο πιήξνπο ελέξγεηα ηνπ αηφκνπ, πνπ φπσο 

είπακε θέξνπλ ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα, ζηελ κνξθή ηνπ πην α-

πινχ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ. 

Δπνκέλσο ζηελ πνξεία ηεο κειέηεο καο, δελ πξνρσξνχκε πξνο ηα θνπ-

ξάθ θαη πξνο ηα άιια ππναηνκηθά ζσκαηίδηα, επεηδή ζέινπκε λα κειεηή-

ζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη πιήξε, αθνχ απηά 

είλαη ηα κεγαιχηεξα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα θαη κπνξνχκε έηζη λα παξα-

ηεξήζνπκε θαιχηεξα θαη πιεξέζηεξα ηελ αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο (πνπ γεληθφηεξα πεξηέρνληαη ζε απηά), αθελφο, θαη ε-

πεηδή θέξνπλ ηηο δχν ζεκειηψδεηο κνξθέο ελέξγεηαο φπσο θαη πην πξηλ 

αλαθέξακε, αθεηέξνπ. 

 

Να ζεκεηψζνπκε θαη θάηη άιιν, πνιχ ζεκαληηθφ: 

Δμεγήζακε φηη απηή ε ζεκειηψδε ελέξγεηα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ, βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ην εζσηεξηθφ θέ-

ληξν ηεο βαξχηεηαο ηεο Γεο καο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ιέκε φηη ε ζεκειηψ-

δεο ελέξγεηα αιιειεπηδξά κε ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο.  

Δμαηηίαο απηήο ηεο ηδηφηεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ζεκειηψδνπο ε-

λέξγεηαο κε άιιε ελέξγεηα (φπσο π.ρ., ηεο πέηξαο κε ηελ βαξχηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο Γεο) αθελφο, αιιά θαη κεηαμχ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξν-

λίσλ (πνπ αιιειεπηδξνχλ κέζα ζην ίδην ην άηνκν) αθεηέξνπ:  

α) Σελ ζεκειηψδε ελέξγεηα ησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξεη ζεηηθφ ειεθηξη-

θφ θνξηίν, ηελ νλνκάδνπκε ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ, ελψ 

β) Σελ ζεκειηψδε ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη αξλεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν, ηελ νλνκάδνπκε ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

 

Αο πάκε ινηπφλ λα κειεηήζνπκε ηελ ζεκειηψδε ελέξγεηα ζην ίδην ην 

άηνκν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέγνπκε ην πην απιφ άηνκν, ην άηνκν ηνπ 

πδξνγφλνπ. 

ην ίδην ην άηνκν (ζην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ πνπ επηιέμακε), ε κάδα 

ηνπ πξσηνλίνπ θαη ε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπβξίζθνληαη ζε απφζηαζε κε-

ηαμχ ηνπο. Δθείλε ε αηηία, επνκέλσο, πνπ αιιειεπηδξά θαη θάλεη ην πξσ-

ηφλην φζν θαη ην ειεθηξφλην λα βξίζθνληαη θαη’ αξρή ζε κηα απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο αθελφο, αιιά θαη λα πεξηζηξέθνληαη αθεηέξνπ, είλαη ε ελέξ-

γεηα πνπ αιιειεπηδξά, θαη ε νπνία, φπσο εμεγήζακε, είλαη ζπγθεθξηκέλα 
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ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ. 

Αο πάκε λα πξνζέμνπκε θαη λα παξαηεξήζνπκε κε ζρνιαζηηθφηεηα 

ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, εμεηάδνληαο πάληα απηέο ηηο δχν ζεκε-

ιηψδεηο κνξθέο ελέξγεηαο κε βάζε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο πνπ αζθνχλ 

πάλσ ζην πξσηφλην θαη ειεθηξφλην. 

Καηά ηελ θίλεζε-πεξηζηξνθή ηνπ ειεθηξνλίνπ γχξσ απφ ην πξσηφλην, 

ζην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ, παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

α) Σν πξσηφλην θαη ειεθηξφλην, ηελ κηα θνξά πιεζηάδνπλ κεηαμχ 

ηνπο, ιφγσ ηζρπξψλ δπλάκεσλ βαξχηεηαο, θαη ηφηε έιθνληαη.Σν ειε-

θηξφλην ηφηε έιθεηαη πξνο ηηο ζέζεηο, ηηο αληίζηνηρεο ηεο Γεο πνπ είλαη ην 

«Πεξηήιην». 

β) Σν πξσηφλην θαη ειεθηξφλην, ηελ επφκελεθνξά απνκαθξχλνληαη κε-

ηαμχ ηνπο, ιφγσ ηζρπξψλ δπλάκεσλ αληηβαξχηεηαο, θαη ηφηε απσζνχληαη. 

Σν ειεθηξφλην ηφηε απνκαθξχλεηαη-απσζείηαη πξνο ηηο ζέζεηο, ηηο αληί-

ζηνηρεο ηεο Γεο πνπ είλαη ην «Αθήιην». 

 

Πην πάλσ, φηαλ κηιήζακε φηη ην πξσηφλην απσζείηαη κε ην ειεθηξφ-

λην, αλαθέξακε ηελ ιέμε «απσζείηαη», γηα ηνλ εμήο ιφγν: 

Σν ειεθηξφλην έιθεηαη απφ ην πξσηφλην θαη πιεζηάδεη πξνο απηφ. 

κσο θαηά ηελ έιμε ηνπο απηή, ην ειεθηξφλην δελ πέθηεη πάλσ ζην 

πξσηφλην, ψζηε ηα δχν καδί λα γίλνπλ  κηα κάδα. Δπνκέλσο, είλαη θαλεξφ 

θαη πξνθχπηεη φηη αλαπηχζζνληαη δπλάκεηο αληηβαξχηεηαο κεηαμχ πξσην-

λίνπ θαη ειεθηξνλίνπ, φηαλ ην ειεθηξφλην πιεζηάδεη αξθεηά πξνο ην 

πξσηφλην. Απηέο νη δπλάκεηο αληηβαξχηεηαο, ινηπφλ, απσζνχλ ηφηε ην 

ειεθηξφλην θαη δελ ην αθήλνπλ λα πέζεη πάλσ ζην πξσηφλην. Ζ ιέμε «α-

πσζνχλ» ζεκαίλεη φηη νη δπλάκεηο απηέο θέξνπλ καγλεηηθά θνξηία.  

 

Να πάκε ηψξα ζε κεξηθά πνιχ ρξήζηκα θαη βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θαη 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γη’ απηφ κεξηθέο επίζεο θξίζηκεο-θαίξηεο εξσηή-

ζεηο, ψζηε λα επηβεβαηψλνπκε φζα αλαθέξνπκε, ιεηηνπξγνχληεο έηζη κε 

ηελ επαγσγηθή ινγηθή κέζνδν, φπσο ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 
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2. Βαζηθέο θαη ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο ε-

λέξγεηαο ζηνπο δνκηθνύο ιίζνπο ηνπ πξσηνλίνπ θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

 

 

ηα άηνκα ππάξρνπλ καγλεηηθέο δπλάκεηο έιμεο θαη άπσζεο. 

Πνηεο είλαη θαη πσο θαζνξίδνληαη νη «ζρεηηθά θνληηλέο» ή νη «ζρε-

ηηθά καθξηλέο» απνζηάζεηο; 

Η πεηξακαηηθή απόδεημε όηη νη καγλεηηθέο δπλάκεηο ζπκπεξηθέξν-

ληαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν καγλεηη-

θώλ πόισλ. 

Έρνπκε δύν είδε καγλεηηθώλ πόισλ θαη καγλεηηθώλ θνξηίσλ επν-

κέλσο: 

α) Ο καγλεηηθόο πόινο καο α πνπ είλαη ηζρπξόηεξνο ζηηο καθξηλέο 

απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ καγλεηηθό καο πόιν β, είλαη κα-

γλεηηθά αζζελέζηεξνο ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο. 

β) Ο καγλεηηθόο πόινο καο β πνπ είλαη αζζελέζηεξνο καγλεηηθά 

ζηηο καθξηλέο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ πόιν καο α, είλαη 

καγλεηηθά ηζρπξόηεξνο ζηηο θνληηλέοαπνζηάζεηο.  

Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ γύξσ από ην πξσηόλην 

ηνπ αηόκνπ ηνπ πδξνγόλνπ κε βάζε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ.   

Η εμήγεζε ηεο δηέγεξζεο θαη ηεο απνδηέγεξζεο ηνπ αηόκνπ. 

Πσο δηθαηνινγείηαη ε παξαγσγή ελόο θσηνλίνπ θαηά ηελ θάζε 

ηεο επηζηξνθήο ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηελ πξνεγνύκελή ηνπ ζηνηβάδα 

(αθνύ είρε ππνζηεί δηέγεξζε); 

ε πνηεο δπλάκεηο νθείιεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ειεθηξνλίνπ από 

κηα ζηνηβάδα ρακειόηεξεο ελέξγεηαο ζε κηα ζηνηβάδα πςειόηεξεο 

ελέξγεηαο. 

ε πνηεο δπλάκεηο νθείιεηαη ε κεηαθίλεζε-πεξηζηξνθή ηνπ ειε-

θηξνλίνπ γύξσ από ην πξσηόλην ηνπ ππξήλα. 

Έρνπκε δύν είδε καγλεηηθώλ θνξηίσλ ηόζν ζην πξσηόλην όζν θαη 

ζην ειεθηξόλην. 

Η εμήγεζε όηη ηόζν ην πξσηόλην όζν θαη ην ειεθηξόλην θέξνπλ 

δύν εζσηεξηθνύο-βαξπηηθνύο πόινπο ζεκειησδώλ ηόλησλ 

Σα ειεθηξόληα θέξνπλ αξλεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν θαη ε εμήγεζε 

απηνύ. 

Σα ειεθηξόληα κπνξνύλ λα θέξνπλ θαη ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν 

θαη πνπ νθείιεηαη απηό. 

Σόζν ην πξσηόλην όζν θαη ην ειεθηξόλην, ην θαζέλα ηνπο θέξνπλ 

θαη ηα δύν είδε θνξηίσλ-ελέξγεηαο ζεκειησδώλ ηόλησλ: ζεκειηώδε 

ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

Δηδηθόηεξα: 

α) Σν πξσηόλην θέξεη ζην εζσηεξηθό ηνπ δύν εηδώλ καγλεηηθά 

θνξηία πνπ νθείινληαη ζηα ζεκειηώδε ηόληα (γηαηί απηά έρνπλ ηηο η-
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δηόηεηεο όπσο αλαθέξακε λα έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο θαη λα απσζνύληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο). 

β) Σν ειεθηξόλην θέξεη θαη απηό ζην εζσηεξηθό ηνπ, επίζεο, δύν 

εηδώλ καγλεηηθά θνξηία: Έλα καγλεηηθό θνξηίν πνπ αιιειεπηδξά κε 

ην καγλεηηθό θνξηίν β ηνπ πξσηνλίνπ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο (θαη απσζείηαη ηόηε ην ειεθηξόλην), θαη άιιν έλα είδνο καγλεηη-

θνύ θνξηίνπ πνπ αιιειεπηδξά κε ην καγλεηηθό θνξηίν α ηνπ πξσην-

λίνπ, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο (θαη έιθεηαη ηόηε ην 

ειεθηξόλην). 

Σα ειεθηξόληα κπνξεί λα θνξηίδνληαη άιινηε κε αξλεηηθό θαη άι-

ινηε κε ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν. 

Σα πξσηόληα θέξνπλ ζηε κάδα ηνπο, ζην εζσηεξηθό ηνπο θαη ζεκε-

ιηώδε ηόληα πξσηνλίσλ (κε ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν) αιιά θαη ζεκε-

ιηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ (κε αξλεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν). 

Πνπ νθείιεηαη ην καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν ζην πξσηό-

λην θαη ζην ειεθηξόλην;  

Πόηε έλα ειεθηξόλην ηείλεη λα θηλεζεί πεξηζζόηεξν ειιεηπηηθά πα-

ξά ζθαηξηθά γύξσ από ην πξσηόληό ηνπ θαη πόηε ηείλεη λα θηλείηαη 

πεξηζζόηεξν ζθαηξηθά;  

Σα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο νθείινληαη ζηα ζε-

κειηώδε ηόληα. 
 

 

Σημ πανόκ θεθάιαημ θαη ζηηξ ζειίδεξ από Νμ:9 έκαξ θαη ζειίδα Νμ: 26, ζα 

μειεηήζμομε θαη ζα ακαπηύλμομε ηα πημ πάκς ζέμαηα πμο ακαθέναμε, ώζηε 

κα θάκμομε μηα εονεία εηζαγςγή πνμξ ημ βάζμξ ηςκ πνςημκίςκ θαη ηςκ ειε-

θηνμκίςκ, αιιά θαη γεκηθόηενα ζηεκ  πμνεία μαξ γηα ηεκ δηενεύκεζε ηεξ ηπκε-

ιάηεζεξ ηεξ εκένγεηαξ ημο θόζμμο, ημο ζύμπακημξ. 

Θα ζπλερίζνπκε, απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο Δηζαγσγήο θαη ζα 

πξνρσξνχκε. Καηά δηαζηήκαηα ζα θάλνπκε επαιήζεπζε φισλ φζσλ αλα-

θέξνπκε, ψζηε λα ηεθκεξηψλνπκε ηα φζα «ρηίδνπκε» θαη ζεκειηψλνπκε, 

ιεηηνπξγνχληεο έηζη κε ηελ επαγσγηθή κέζνδν ηεο ινγηθήο. 

 

 

πκπέξαζκα 1ν. 

1) Οη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ησλ πξσηνλίσλ ή ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσ-

ηνλίσλ θαη νη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ησλ ειεθηξνλίσλ ή ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ, φηαλ βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο: 

η) Δμαζθνχλ κεηαμχ ηνπο νκψλπκα καγλεηηθά θνξηία, θαη 

ηη) Απηά ηα νκψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία είλαη ηζρπξφηεξα απφ ην 

καγλεηηθά θνξηία έιμεο ηνπο (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απηέο απνζηάζεηο). 

Δπνκέλσο, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ην πξσηφλην απσζείηαη 

κε ην ειεθηξφλην.  
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πκπέξαζκα 2ν. 

2) Οη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ησλ πξσηνλίσλ ή ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσ-

ηνλίσλ θαη νη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ησλ ειεθηξνλίσλ ή ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ, φηαλ βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο: 

η) Δμαζθνχλ κεηαμχ ηνπο εηεξψλπκα καγλεηηθά θνξηία, θαη 

ηη) Απηά ηα εηεξψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία είλαη ηζρπξφηεξα απφ ην 

καγλεηηθά θνξηία άπσζήο ηνπο (ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απηέο απνζηά-

ζεηο). 

Δπνκέλσο, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ην πξσηφλην έιθεηαη κε 

ην ειεθηξφλην.  

 

Αλ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, ηφηε πάκε λα δνχκε αλαιπηηθφηεξα, κε 

κνξθή εξσηήζεσλ, κεξηθά βαζηθά απφ φζα αλαθέξακε.   

 

 

Δξψηεζε: 

Τπάξρνπλ ηέηνηεο καγλεηηθέο δπλάκεηο έιμεο θαη άπσζεο ζηα άην-

κα; 

Αο δνχκε έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ Φπζηθή: 

«7) Γπλάκεηο VanderWaals [ζπλνρή, ζπλάθεηα]. 

Αλ κφξηα [ή θαη άηνκα] βξεζνχλ θνληά, κεηαμχ ηνπο αζθνχληαη δπλά-

κεηο ειθηηθέο θαη απσζηηθέο ησλ ππξήλσλ θαη ειεθηξνλίσλ θαζελφο πά-

λσ ζην άιιν κφξην. Αλ ε απφζηαζε δελ είλαη ηφζν κηθξή ψζηε λα κπιέ-

θνληαη ηα ειεθηξνληαθά λέθε, ε ζπληζηακέλε ησλ πην πάλσ δξάζεσλ εί-

λαη έιμε θαη έρεη ζθνπφ λα κηθξχλεη ηελ απφζηαζε. 

Αλ ε απφζηαζε είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπιέθνληαη αξθεηά ηα ειεθηξν-

ληαθά λέθε, ε ζπληζηακέλε δξάζε είλαη άπσζε. Άξα ππάξρεη ε θαηάι-

ιειε απφζηαζε γηα ηελ νπνία ε ζπληζηακέλε δχλακε είλαη κεδέλ. Ζ α-

πφζηαζε απηή ιέγεηαη απόζηαζε κνξηαθνύ πιέγκαηνο. Οη δπλάκεηο 

VanderWaals εμεγνχλ ηε ζπλνρή [έιμε νκνεηδψλ κνξίσλ] θαη ηε ζπλά-

θεηα [έιμε εηεξνεηδψλ κνξίσλ] ηεο χιεο.   

Πεγή: «Μεγάιε Δγθπθινπαίδεηα ΓΗΟΒΑΝΖ» δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, 

ιπθείνπ, παλεπηζηεκίνπ, κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζηε δεκνηηθή, έθδνζε 

1981, Υξήζηνο Γηνβάλεο, ηφκνο 4, ζει. 298.  

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ππάξρνπλ δπλάκεηο έιμεηο αιιά θαη δπλάκεηο 

άπσζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, πνπ ηειηθά απηέο νθείινληαη ζηα πξσηφληα 

θαη ειεθηξφληα (εθφζνλ κηιάκε γηα ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ εδψ). 

εκεηψλνπκε επίζεο, φηη νη δπλάκεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα 

κε ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. 

 

 

Δξψηεζε: 
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Πνηεο είλαη θαη πσο θαζνξίδνληαη απηέο νη «ζρεηηθά θνληηλέο» ή νη 

«ζρεηηθά καθξηλέο» απνζηάζεηο; 

Δμεγήζακε, κφιηο πξηλ, φηη νη «ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο» είλαη ε-

θείλεο ζηηο νπνίεο εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ην νκψλπκν καγλεηηθφ πεδίν 

κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ.Σφηε ην πξσηφλην απσζείηαη κε ην ειεθηξφλην, αιιά ην ε-

ιεθηξφλην επεηδή θέξεη ηελ κηθξφηεξε κάδα, είλαη απηφ πνπ απνκαθξχλε-

ηαη απφ ην πξσηφλην. Ζ άπσζε ηνπ ειεθηξνλίνπ πξνο ην πξσηφλην, ζα ην 

θάλεη λα παξεθθιίλεη ιίγν απφ ην γεσκεηξηθφ θέληξν γχξσ απφ ην νπνίν 

πεξηζηξέθεηαη ην ειεθηξφλην. 

Αληίζεηα,νη «ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο» είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο 

εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ην εηεξψλπκν καγλεηηθφ πεδίν κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Σφ-

ηε ην πξσηφλην έιθεηαη κε ην ειεθηξφλην, αιιά ην ειεθηξφλην επεηδή θέ-

ξεη ηελ κηθξφηεξε κάδα, είλαη απηφ πνπ πιεζηάδεη πξνο ην πξσηφλην. 

 

 

Δξψηεζε: 

Πσο απνδεηθλύεηαη πεηξακαηηθά όηη νη καγλεηηθέο δπλάκεηο ζπ-

κπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

δύν καγλεηηθώλ πόισλ; 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Δθηεινχκε ην παξαθάησ πείξακα:  

Παίξλνπκε κηα εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε θαη ζεκεηψλνπκε ηελ δη-

εχζπλζή ηεο κε κνιχβη. Μεηά ραξάδνπκε κηα θάζεην πξνο απηή ηελ δηεχ-

ζπλζή ηεο. Ζ θάζεηνο απηή είλαη δηαβαζκηζκέλε (ράξαθαο). Θέινπκε λα 

δνθηκάζνπκε ηελ καγλεηηθή ηζρχ θαη ελέξγεηα ησλ δχν καγλεηηθψλ καο 

πφισλ α θαη β ελφο καγλήηε, εμαζθνχκελε απφ δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο 

πξνο ηελ καγλεηηθή βειφλε. 

Πείξακα. 

α) πκπεξηθνξά ησλ καγλεηηθψλ θνξηίσλ ησλ δχν καγλεηηθψλ πφισλ 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Η. ηελ εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε πιεζηάδνπκε ηνλ έλα καγλεηηθφ 

πφιν καο α ζε απφζηαζε πνπ κφιηο απηή αξρίδεη λα έιθεηαη πξνο ηνλ κα-

γλεηηθφ καο πφιν ή ζε καθξηλή γεληθά απφζηαζε απφ απηήλ. εκεηψλνπ-

κε φηαλ πιεζηάδνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α ζε απφζηαζε π.ρ. 20 ε-

θαηνζηά (απφ ηελ καγλεηηθή βειφλε) θαη ε απφθιηζε πνπ έρεη ε καγλε-

ηηθή βειφλε απφ ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο πνπ ηελ κεηξάκε είλαη έζησ 4 

κνίξεο. πλέρεηα απνκαθξχλνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν απφ ηελ κα-

γλεηηθή βειφλε θαη απηή εξεκεί. 

ΗΗ.  Πιεζηάδνπκε ηψξα ζηελ εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε ηνλ άιινλ 

καγλεηηθφ καο πφιν β θαη κέρξη ηελ ίδηα απφζηαζε απφ απηήλ πνπ είλαη 

20 εθαηνζηά. Ζ καγλεηηθή βειφλε απνθιίλεη αιιά ε απφθιηζή ηεο απηή 

είλαη κφιηο 1 κνίξα (θαη φρη 4 κνίξεο πνπ ήηαλ φηαλ πιεζηάζακε ηνλ άι-
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ινλ καγλεηηθφ καο πφιν α). Απνκαθξχλνπκε ηψξα ηνλ καγλεηηθφ καο 

πφιν β απφ ηελ καγλεηηθή βειφλε θαη απηή εξεκεί θαη πάιη. 

β) πκπεξηθνξά ησλ καγλεηηθψλ θνξηίσλ ησλ δχν καγλεηηθψλ πφισλ 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

III. Δπαλαθέξνπκε ηψξα θαη πιεζηάδνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α 

ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ καγλεηηθή βειφλε, έζησ ζε απφζηαζε 5 

εθαηνζηά. εκεηψλνπκε ηελ απφθιηζε ηεο καγλεηηθήο βειφλεο πνπ είλαη 

ηψξα 10 κνίξεο. Μεηά απνκαθξχλνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α απφ 

ηελ καγλεηηθή βειφλε θαη απηή εξεκεί θαη πάιη. 

ΗV. Δπαλαθέξνπκε ηψξα ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν β ζηελ ίδηα  θνληηλή 

απφζηαζε πξνο ηελ καγλεηηθή βειφλε πνπ είλαη απηή ησλ 5 εθαηνζηψλ. 

Παξαηεξνχκε ηψξα φηη ε καγλεηηθή βειφλε απνθιίλεη απφ ηελ ζέζε η-

ζνξξνπίαο ηεο θαη δείρλεη 15 κνίξεο απφθιηζε.  

 

πκπέξαζκα 3ν: 

α) Ο καγλεηηθόο πόινο καο α πνπ είλαη ηζρπξόηεξνο ζηηο καθξηλέο 

απνζηάζεηο, ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ καγλεηηθό καο πόιν β, είλαη κα-

γλεηηθά αζζελέζηεξνο ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο. 

β) Ο καγλεηηθόο πόινο καο β πνπ είλαη αζζελέζηεξνο καγλεηηθά 

ζηηο καθξηλέο απνζηάζεηο, ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ πόιν καο α, είλαη 

καγλεηηθά ηζρπξόηεξνο ζηηο θνληηλέοαπνζηάζεηο.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη αλάινγα κε ηελ απφζηαζή ηνπο 

είλαη βφξεηνο ή λφηηνο ν θάζε καγλεηηθφο πφινο ηνπ καγλήηε καο. 

Με άιια ιφγηα έλαο καγλεηηθφο πφινο πνπ είλαη βφξεηνο (αζζελέζηε-

ξνο) ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ν ίδηνο καγλεηηθφο πφινο είλαη ν 

λφηηνο (=ηζρπξφηεξνο) ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, θαη ην αληί-

ζηξνθν. 

Έλαο καγλεηηθφο πφινο πνπ είλαη λφηηνο (=ηζρπξφηεξνο) ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο, ν ίδηνο καγλεηηθφο πφινο είλαη ν βφξεηνο (αζζελέ-

ζηεξνο) ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο 

 

 

Δξψηεζε: 

Πσο εμεγείηαη ε θίλεζε ηνπ ειεθηξνλίνπ γύξσ από ην πξσηόλην 

ηνπ αηόκνπ ηνπ πδξνγόλνπ κε βάζε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ; 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

 

βιέπε επόκελε ζειίδα, ώζηε εηθόλα θαη επεμήγεζή ηεο λα είλαη καδί→ 
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Έζησ ην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ. Δπίζεο έζησ έλα ειεθηξφλην ζηελ ζέ-

ζε «αθήιην», ζε κηα ζρεηηθά καθξηλή απφζηαζε απφ ην πξσηφλην, έζησ 

ζηελ ζέζε Α1 (=Αθήιην 1). 

Αο δνχκε φκσο βήκα-βήκα ηελ πνξεία ηνπ ειεθηξνλίνπ: 

1) ε απηή ηελ ζρεηηθά καθξηλή απφζηαζε (ζεκείν Α1) κεηαμχ πξσ-

ηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ, εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ θνξηίν έι-

μεο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ δνκηθψλ ιίζσλ θαη έηζη απηνί αξρίδνπλ λα έι-

θνληαη (αθνχ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ). Σφηε ην 

ειεθηξφλην, επεηδή είλαη ην κηθξφηεξν ζε κάδα έιθεηαη απφ ην κεγαιχηε-

ξν ζε κάδα πξσηφλην θαη έηζη ην ειεθηξφλην έξρεηαη ζηελ ζέζε Π1 

(=Πεξηήιην 1), αθνχ δηάλπζε ην θπθιηθφ ηφμν (1): Α1Π1. 

2) ην ζεκείν Π1, φκσο ην ειεθηξφλην βξίζθεηαη ζηελ ζρεηηθά θν-

ληηλή απφζηαζε κε ην πξσηφλην θαη ηφηε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο εμαζθείηαη ην άιιν είδνο καγλεηηθνχ θνξηίνπ πνπ εμαζθείηαη εθεί, 

ην νκψλπκφ ηνπο, θαη έηζη απσζνχληαη. (Ο ιφγνο-αηηία, δειαδή, πνπ α-

πσζνχληαη κεηαμχ ηνπο ην πξσηφλην θαη ην ειεθηξφλην, είλαη φηη βξίζθν-

ληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, αθνχ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ). Σφηε ην ειεθηξφλην απσζείηαη θαη αθνχ δηαλχ-

ζεη ην θπθιηθφ ηφμν (2): Π1Α2, απσζείηαη ζηελ ζέζε Α2 (=Αθήιην 2). 

3) ην ζεκείν φκσο απηφ, ην Α2, φπνπ ην ειεθηξφλην απέρεη ζρεηηθά 

πνιχ απφ ην πξσηφλην, εμαζθείηαη ην καγλεηηθφ θνξηίν έιμεο ησλ θαη 

ηφηε ην ειεθηξφλην έιθεηαη θαη πάιη απφ ην πξσηφλην ηνπ ππξήλα (ζηηο 

Α1 Α2 

11 

Π1 

Π2 
11 

Κπθιηθφ ηφμν(1) :  

Α1Π1 

Κπθιηθφ ηφμν (2) : 

Π1Α2 

Κπθιηθφ ηφμν(4): 

Π2Α1 

Κπθιηθφ ηφμν (3): 

Α2Π2 
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ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη ην πξσηφλην κε ην ειεθηξφλην). 

Έηζη ην ειεθηξφλην αθνχ δηαλχζεη ην θπθιηθφ ηφμν (3): Α2Π2, έιθεηαη 

θαη πιεζηάδεη ζηελ ζέζε Π2 (=Πεξηήιην 2). 

4) ην ζεκείν φκσο Π2, πνπ βξίζθεηαη ζρεηηθά ζε πνιχ θνληηλή απφ-

ζηαζε κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ, εμαζθείηαη ην νκψλπκν κα-

γλεηηθφ θνξηίν κεηαμχ ησλ δχν απηψλ δνκηθψλ ιίζσλ θαη ηφηε απηνί ε-

μαζθνχλ κεηαμχ ηνπο ην καγλεηηθφ θνξηίν άπσζεο. Δπεηδή φκσο ην ειε-

θηξφλην είλαη πνιχ πην ειαθξχ, απηφ απσζείηαη θαη αθνχ δηαλχζεη ην θπ-

θιηθφ ηφμν (4):Π2Α1, απσζείηαη πξνο ην ζεκείν Α1 (=Αθήιην 1). 

 

 

Δξψηεζε: 

Πσο εμεγείηαη ε δηέγεξζε θαη ε απνδηέγεξζε ηνπ αηόκνπ, ζύκθσ-

λα κε όζα εμεγήζακε; 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Γλσξίδνπκε απφ ηελ θπζηθή φηη: 

«Γηέγεξζε ηνπ αηφκνπ 

Αλ ην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκειηψδε θαηάζηαζε 

απνξξνθήζεη ελέξγεηα, ηφηε ην ειεθηξφλην κπνξεί λα κεηαπεδήζεη ζε 

άιιε επηηξεπφκελε ηξνρηά πςειφηεξεο ελέξγεηαο. 

Η κεηάβαζε ελόο ειεθηξνλίνπ ηνπ αηόκνπ από κηα ηξνρηά ρακειήο 

ελέξγεηαο ζε άιιε πςειόηεξεο ελέξγεηαο νλνκάδεηαη δηέγεξζε ηνπ α-

ηόκνπ. Ζ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηέγεξζε ηνπ αηφκνπ νλνκάδε-

ηαη ελέξγεηα δηέγεξζεο. 

Σν δηεγεξκέλν άηνκν παξακέλεη ζηελ θαηάζηαζε δηέγεξζεο γηα ειάρη-

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα (ηεο ηάμεο ηνπ 10
-8

s) θαη επαλέξρεηαη ζηελ ζεκε-

ιηψδε θαηάζηαζε. Ζ επάλνδνο ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηε ζεκειηψδε θαηά-

ζηαζε κπνξεί λα γίλεη είηε απεπζείαο κε έλα άικα, νπφηε εθπέκπεηαη έλα 

θσηφλην, είηε κε πεξηζζφηεξα δηαδνρηθά άικαηα, νπφηε εθπέκπνληαη ηφ-

ζα θσηφληα φζα θαη ηα άικαηα πνπ πξαγκαηνπνηεί». 

Δπεμεγήζεηο – απάληεζε: 

Γηα λα κεηαπεδήζεη, επνκέλσο, ή αιιηψο γηα λα απσζεζεί ην ειεθηξφ-

λην ζε κηα πην καθξηλή ηνπ ηξνρηά (εμαηηίαο ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνζέιαβε 

ην άηνκν, ην πξσηφλην ελ πξνθεηκέλνπ εδψ, επεηδή ππάξρεη καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή αιιειεπίδξαζε πξσηνλίνπ-ειεθηξνλίνπ), ζεκαίλεη 

φηη ελεξγεί ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζεο 

κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ. 

Σφηε ην ειεθηξφλην απσζείηαη επεηδή ζην πξσηφλην ηνπ ππξήλα απμή-

ζεθαλ ην καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ηνπ, απμήζεθε δειαδή ε ελέξγεηα ηνπ πξσηνλίνπ. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηψξα, λα εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα απηφ ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

απφ ην πξσηφλην ηνπ ππξήλα. 

Απνηέιεζκα ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη: ην ειεθηξφλην λα απσζείηαη ζε πην 

καθξηλέο απνζηάζεηο αθνχ εμαζθείηαη ηζρπξφηεξε ε άπσζε κεηαμχ ησλ 
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ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (ηνπ πξσηνλίνπ ηνπ ππξήλα) θαη ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (ηνπ ειεθηξνλίνπ πνπ πεξηζηξέθεηαη γχ-

ξσ απφ ην πξσηφλην). 

Έηζη εμεγείηαη ε δηέγεξζε ηνπ αηφκνπ θαη ε κεηαπήδεζή ηνπ ζε κηα 

πην καθξηλή ζηνηβάδα, ζε κηα ζηνηβάδα πςειφηεξεο ελέξγεηαο. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο εμαζθείηαη θαη πάιη 

ε έιμε κεηαμχ ηνπο, αθνχ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο εμαζθείηαη 

ηζρπξφηεξα ε έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ παξά ε άπσζή ηνπο. 

Σφηε ην ειεθηξφλην επηζηξέθεη θαη πάιη ζηελ πξνεγνχκελε ζηνηβάδα 

ηνπ, αθνχ ράζεη ελέξγεηα ιφγσ ηεο παξαγσγήο ηνπ θσηνλίνπ. 

 

 

Δξψηεζε: 

Πσο δηθαηνινγείηαη ε παξαγσγή ελόο θσηνλίνπ θαηά ηελ θάζε 

ηεο επηζηξνθήο ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηελ πξνεγνύκελή ηνπ ζηνηβάδα 

(αθνύ είρε ππνζηεί δηέγεξζε); 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Ζ παξαγσγή ελφο θσηνλίνπ δελ γίλεηαη επεηδή ήξζαλ ζε επαθή ην 

πξσηφλην κε ην ειεθηξφλην. 

Ζ παξαγσγή ηνπ θσηνλίνπ πξνήιζε επεηδή ήξζαλ ζε επαθή ην καγλε-

ηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξεη ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν αθελφο, κε ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν αθεηέξνπ. 

Έηζη, ιφγσ ηεο έιμεο απηψλ ησλ θνξηίσλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ παξάγεηαη θσηφλην, παξάγεηαη ην θσο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ ην ιέκε θαη καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ, ελψ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ην ιέκε θαη καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

 

Δξψηεζε: 

ε πνηεο δπλάκεηο νθείιεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ειεθηξνλίνπ από 

κηα ζηνηβάδα ρακειόηεξεο ελέξγεηαο ζε κηα ζηνηβάδα πςειόηεξεο 

ελέξγεηαο; 

ε πνηεο δπλάκεηο νθείιεηαη ε κεηαθίλεζε-πεξηζηξνθή ηνπ ειε-

θηξνλίνπ γύξσ από ην πξσηόλην ηνπ ππξήλα; 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Σφζν απφ ην πξσηφλην φζν θαη απφ ην ειεθηξφλην κεηαθηλνχληαη θνξ-

ηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, 

αληίζηνηρα, ηα νπνία φπσο εμεγήζακε άιινηε έιθνληαη (ζηηο ζρεηηθά κα-

θξηλέο απνζηάζεηο) θαη άιινηε απσζνχληαη (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο).  
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Σα θνξηία απηά δελ είλαη κφλνλ ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θσ-

ηνλίνπ θαη ηνπ θσηφο, αιιά είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ κα-

δψλ ησλ δχν ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ (πξσηφλην θαη ειεθηξφλην) ζηηο 

ζέζεηο ηνπο, ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. (Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ 

ηελ κεηαπήδεζε ηνπ ειεθηξνλίνπ, απφ κηα ζηνηβάδα ρακειφηεξεο ελέξ-

γεηαο ζε κηα άιιε ζηνηβάδα πςειφηεξεο ελέξγεηαο, φπσο απαληήζακε 

ζηελ πξνεγνχκελή καο εξψηεζε). 

ηαλ νη δπλάκεηο απηέο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη (ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηά-

ζεηο), ηφηε ην ειεθηξφλην πιεζηάδεη πξνο ην πξσηφλην, φπσο αλαθέξακε 

πην πάλσ (βιέπε πεξηζηξνθή ηνπ ειεθηξνλίνπ γχξσ απφ ηνλ ππξήλα-

πξσηφληφ ηνπ).  

Αληίζεηα, φηαλ νη δπλάκεηο ησλ ζεκειησδψληφλησλπξσηνλίσλ θαη ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη  (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο), ηφηε ην ειεθηξφλην απνκαθξχλεηαη απφ ην πξσηφλην.  

 

 

Δξψηεζε: 

Πόζα είδε καγλεηηθώλ θνξηίσλ έρνπκε ζην πξσηόλην θαη ζην ειε-

θηξόλην;  

Έλα ή δύν;  

Πσο πξνθύπηεη όηη ηόζν ην πξσηόλην όζν θαη ην ειεθηξόλην θέ-

ξνπλ δύν εζσηεξηθνύο-βαξπηηθνύο πόινπο ζεκειησδώλ ηόλησλ;  

Σα ειεθηξόληα θέξνπλ αξλεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν. Πνπ όκσο ν-

θείιεηαη απηό; 

Μπνξνύλ ηα ειεθηξόληα λα θέξνπλ θαη ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν 

θαη πνπ νθείιεηαη απηό; 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Αμίδεη λα ζπκεζνχκε θαη πάιη ην εμήο πείξακα, πνπ πξναλαθέξακε, 

αιιά λα ην ζπκπιεξψζνπκε αθφκε παξαπέξα κε ηηο παξαηεξήζεηο καο. 

Παίξλνπκε κηα εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε θαη ζεκεηψλνπκε ηελ δη-

εχζπλζή ηεο κε κνιχβη. Μεηά ραξάδνπκε κηα θάζεην πξνο απηή ηελ δηεχ-

ζπλζή ηεο. Ζ θάζεηνο απηή είλαη δηαβαζκηζκέλε (ράξαθαο). Θέινπκε λα 

δνθηκάζνπκε ηελ καγλεηηθή ηζρχ θαη ελέξγεηα ησλ δχν καγλεηηθψλ καο 

πφισλ α θαη β ελφο καγλήηε απφ δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο πξνο ηελ κα-

γλεηηθή βειφλε. 

Πείξακα. 

α) πκπεξηθνξά ησλ καγλεηηθψλ θνξηίσλ ησλ δχν καγλεηηθψλ πφισλ 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Η. ηελ εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε πιεζηάδνπκε ηνλ καγλεηηθφ πφιν 

καο α ζε απφζηαζε πνπ κφιηο απηή αξρίδεη λα έιθεηαη πξνο ηνλ καγλεηη-

θφ καο πφιν ή ζε καθξηλή γεληθά απφζηαζε απφ απηήλ. εκεηψλνπκε φ-

ηαλ πιεζηάδνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α ζε απφζηαζε π.ρ. 20 εθαην-

ζηά (απφ ηελ καγλεηηθή βειφλε) θαη ε απφθιηζε πνπ έρεη ε καγλεηηθή 

βειφλε απφ ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο πνπ ηελ κεηξάκε είλαη έζησ 4 κνί-
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ξεο. πλέρεηα απνκαθξχλνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν απφ ηελ καγλεηη-

θή βειφλε θαη απηή εξεκεί. 

ΗΗ.  Πιεζηάδνπκε ηψξα ζηελ εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε ηνλ άιινλ 

καγλεηηθφ καο πφιν β θαη κέρξη ηελ ίδηα απφζηαζε απφ απηήλ πνπ είλαη 

20 εθαηνζηά. Ζ καγλεηηθή βειφλε απνθιίλεη αιιά ε απφθιηζή ηεο απηή 

είλαη κφιηο 1 κνίξα (θαη φρη 4 κνίξεο πνπ ήηαλ φηαλ πιεζηάζακε ηνλ άι-

ινλ καγλεηηθφ καο πφιν α). Απνκαθξχλνπκε ηψξα ηνλ καγλεηηθφ καο 

πφιν β απφ ηελ καγλεηηθή βειφλε θαη απηή εξεκεί θαη πάιη. 

β) πκπεξηθνξά ησλ καγλεηηθψλ θνξηίσλ ησλ δχν καγλεηηθψλ πφισλ 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

III. Δπαλαθέξνπκε ηψξα θαη πιεζηάδνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α 

ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ καγλεηηθή βειφλε, έζησ ζε απφζηαζε 5 

εθαηνζηά. εκεηψλνπκε ηελ απφθιηζε ηεο καγλεηηθήο βειφλεο πνπ είλαη 

ηψξα 10 κνίξεο. Μεηά απνκαθξχλνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α απφ 

ηελ καγλεηηθή βειφλε θαη απηή εξεκεί θαη πάιη. 

ΗV. Δπαλαθέξνπκε ηψξα ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν β ζηελ ίδηα  θνληηλή 

απφζηαζε πξνο ηελ καγλεηηθή βειφλε πνπ είλαη απηή ησλ 5 εθαηνζηψλ. 

Παξαηεξνχκε ηψξα φηη ε καγλεηηθή βειφλε απνθιίλεη απφ ηελ ζέζε η-

ζνξξνπίαο ηεο θαη δείρλεη 15 κνίξεο απφθιηζε.  

 

πκπέξαζκα3ν: 

α) Ο καγλεηηθόο πόινο καο α πνπ είλαη ηζρπξόηεξνο ζηηο καθξηλέο 

απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ καγλεηηθό καο πόιν β, είλαη κα-

γλεηηθά αζζελέζηεξνο ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο. 

β) Ο καγλεηηθόο πόινο καο β πνπ είλαη αζζελέζηεξνο καγλεηηθά 

ζηηο καθξηλέο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ πόιν καο α, είλαη 

καγλεηηθά ηζρπξόηεξνο ζηηο θνληηλέοαπνζηάζεηο.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη αλάινγα κε ηελ απφζηαζή ηνπο 

είλαη βφξεηνο ή λφηηνο ν θάζε καγλεηηθφο πφινο ηνπ καγλήηε καο. 

Με άιια ιφγηα έλαο καγλεηηθφο πφινο πνπ είλαη βφξεηνο (αζζελέζηε-

ξνο) ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ν ίδηνο καγλεηηθφο πφινο είλαη ν 

λφηηνο (=ηζρπξφηεξνο) ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, θαη ην αληί-

ζηξνθν. 

Έλαο καγλεηηθφο πφινο πνπ είλαη λφηηνο (=ηζρπξφηεξνο) ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο, ν ίδηνο καγλεηηθφο πφινο είλαη ν βφξεηνο (αζζελέ-

ζηεξνο) ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο 

 
Γηεπθξίληζε: 

Να δηεπθξηλίζνπκε εδψ φηη ηα καγλεηηθά θνξηία επελεξγνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ 

θαη ηα δχν καδί θαη πνηέ ην έλα, ηφζν ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, φζν θαη ζηηο 

ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, φπσο εμεγήζακε ζην παξαπάλσ πείξακά καο κε ηελ ε-

θηξνπή ηεο καγλεηηθήο βειφλεο ηφζν ζηηο θνληηλέο φζν θαη ζηηο καθξηλέο απνζηάζεηο 

απφ ηελ επελέξγεηα ησλ δχν απηψλ καγλεηηθψλ πφισλ. 
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Δπνκέλσο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο απφζηαζεο ησλ δχν καγλεηηθψλ πφ-

ισλ, έρνπκε: 

α) Σνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν β λα είλαη βφξεηνο ζηηο θνληηλέο απνζηά-

ζεηο, ή λα είλαη ν βφξεηνο-ηζρπξφηεξνο καγλεηηθφο πφινο 

β) Σνλ άιινλ καγλεηηθφ πφιν α λα είλαη ηζρπξφηεξνο ζηηο καθξηλέο α-

πνζηάζεηο θαη λα είλαη απηφο ηψξα ν βφξεηνο καγλεηηθφο πφινο. 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε, ηα καγλεηηθά θνξηία 

δχν καγλεηηθψλ πφισλ ζπκπεξηθέξνληαη ηειείσο δηαθνξεηηθά. 

Απηφ βέβαηα, ππνδειψλεη παξαπέξα φηη ιφγσ ηεο κεηαμχ ηνπο απφ-

ζηαζεο ηα δχν καγλεηηθά θνξηία ζπκπεξηθέξνληαη ηειείσο δηαθνξεηηθά. 

Απηφ ηψξα καο βάδεη ζηελ ινγηθή ζθέςε φηη γηα λα κπνξεί λα ζπκπε-

ξηθέξεηαη, απφ καγλεηηθήο πιεπξάο, έλα πξσηφλην δηαθνξεηηθά ζηηο θν-

ληηλέο απνζηάζεηο θαη δηαθνξεηηθά ζηηο καθξηλέο απνζηάζεηο, άξα, 

Μέζα ζην πξσηφλην ππάξρνπλθαη ηα δχν είδε ελέξγεηαο ζεκειησδψλ 

ηφλησλ: θαη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ηα θνξηία 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, γηαηί κε βάζε απηά ην πξσηφλην 

ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ην ειεθηξφλην φπσο αθξηβψο νη δχν καγλεηηθνί πφ-

ινη ελφο καγλήηε, ζπγθεθξηκέλα: 

1) ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξν-

λίνπ, φπσο εμεγήζακε, ηζρπξφηεξνο καγλεηηθφο πφινο ή ν βφξεηνο κα-

γλεηηθφο πφινο είλαη ν έλαο καγλεηηθφο πφινο β (πνπ αλαθέξακε πην πά-

λσ).Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη ν καγλεηηθφο πφινο β (φπνπ βξίζθεηαη 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ) επελεξγεί ηζρπξφηεξα πξνο ην ειεθηξφλην 

ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο.Γηα λα ην 

απσζεί (ν καγλεηηθφο πφινο β), απηφ ην ειεθηξφλην, ζεκαίλεη φηη ην ειε-

θηξφλην θέξεη νκψλπκφ ηνπ καγλεηηθφ θνξηίν, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο α-

πνζηάζεηο κέζα ζηελ κάδα ηνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ δειαδή. 

Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηή ε άπσζε ηνπ ειεθηξνλίνπ απφ ην πξσηφλην 

ηνπ ππξήλα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη ηφηε ην ειεθηξφλην 

απσζείηαη απφ κηα ζηνηβάδα ρακειφηεξεο ελέξγεηαο πξνο κηα άιιε ζηνη-

βάδα πςειφηεξεο ελέξγεηαο, δειαδή απνκαθξχλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην 

πξσηφλην ηνπ ππξήλα (βι. δηέγεξζε ηνπ αηφκνπ). 

 

2) ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξν-

λίνπ, φπσο εμεγήζακε, ηζρπξφηεξνο καγλεηηθφο πφινο είλαη ν άιινο κα-

γλεηηθφο πφινο α.Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη ν καγλεηηθφο πφινο β (φ-

πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ) επελεξγεί ηζρπξφηεξα πξνο 

ην ειεθηξφλην ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο.Γηα λα ην έιθεη, απηφ ην ειεθηξφλην, ζεκαίλεη φηη ην ειεθηξφλην 

θέξεη εηεξψλπκφ ηνπ θνξηίν κέζα ζηελ κάδα ηνπ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ δε-

ιαδή. 

Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηή ε έιμε ηνπ ειεθηξνλίνπ απφ ην πξσηφλην ηνπ 

ππξήλα ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο θαη ηφηε ην ειεθηξφλην επη-

ζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελή ηνπ ζηνηβάδα. 
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Δμάιινπ, φζνλ αθνξά ηελ θφξηηζε ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ, πνπ 

θπξίσο αθνξά θαη αλαθέξεηαη ζην πξσηφλην ηνπ ππξήλα ηνπ, ηζρχεη απηφ 

πνπ παξαζέζακε πην πάλσ (βι. δηέγεξζε ηνπ αηφκνπ): «Αλ ην άηνκν ηνπ 

πδξνγφλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκειηψδε θαηάζηαζε απνξξνθήζεη ελέξ-

γεηα, ηφηε ην ειεθηξφλην κπνξεί λα κεηαπεδήζεη ζε άιιε επηηξεπφκελε 

ηξνρηά πςειφηεξεο ελέξγεηαο». 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 

πκπέξαζκα 4ν: 

Σόζν ην πξσηόλην όζν θαη ην ειεθηξόλην, ην θαζέλα ηνπο θέξνπλ 

θαη ηα δύν είδε θνξηίσλ-ελέξγεηαο ζεκειησδώλ ηόλησλ: ζεκειηώδε 

ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

Δηδηθόηεξα: 

α) Σν πξσηόλην θέξεη ζην εζσηεξηθό ηνπ δύν εηδώλ καγλεηηθά 

θνξηία πνπ νθείινληαη ζηα ζεκειηώδε ηόληα (γηαηί απηά έρνπλ ηηο η-

δηόηεηεο όπσο αλαθέξακε λα έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο θαη λα απσζνύληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο): 

Έλα καγλεηηθφ θνξηίν πνπ είλαη ηζρπξφηεξν ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο α-

πνζηάζεηο θαη είλαη ν καγλεηηθφο ηνπ πφινο β, θαη έλα άιιν καγλεηηθφ 

θνξηίν πνπ είλαη ηζρπξφηεξν ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο θαη είλαη 

καγλεηηθφο ηνπ πφινο α. 

Έηζη ην πξσηφλην κπνξεί άιινηε λα απσζεί θαη άιινηε λα έιθεη ην ε-

ιεθηξφληφ ηνπ (έηζη εμεγείηαη δειαδή ε έιμε-άπσζε ηνπ ειεθηξνλίνπ 

απφ ην πξσηφλην ηνπ ππξήλα). 

β) Σν ειεθηξόλην θέξεη θαη απηό ζην εζσηεξηθό ηνπ, επίζεο, δύν 

εηδώλ καγλεηηθά θνξηία:Έλα καγλεηηθό θνξηίν πνπ αιιειεπηδξά κε 

ην καγλεηηθό θνξηίν β ηνπ πξσηνλίνπ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο (θαη απσζείηαη ηόηε ην ειεθηξόλην), θαη άιιν έλα είδνο καγλεηη-

θνύ θνξηίνπ πνπ αιιειεπηδξά κε ην καγλεηηθό θνξηίν α ηνπ πξσην-

λίνπ, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο (θαη έιθεηαη ηόηε ην 

ειεθηξόλην). 

Αλ δειαδή ην ειεθηξφλην έθεξε έλα θαη κφλνλ είδνο καγλεηηθνχ θνξ-

ηίνπ απηφ ην ειεθηξφλην δελ ζα κεηαπεδνχζε απφ κηα ζηνηβάδα ζηελ άι-

ιε, αιιά ζα δηαηεξνχζε ζηαζεξή ηελ απφζηαζή ηνπ απφ ην πξσηφλην ηνπ 

ππξήλα, αθνχ ζα επηδξνχζαλ ζηαζεξά πάλσ ζην έλα είδνο καγλεηηθνχ 

θνξηίνπ ηνπ (πνπ ζα έθεξε) ηα καγλεηηθά θνξηία ηνπ πξσηνλίνπ. Δκείο 

φκσο γλσξίδνπκε φηη ην ειεθηξφλην ηελ κηα θνξά απσζείηαη απφ ηελ 

ζηνηβάδα ρακειφηεξεο ελέξγεηάο ηνπ θαη ηελ άιιε θνξά έιθεηαη πάιη 

πξνο απηήλ.  

Δπνκέλσο, ην ειεθηξφλην θέξεη κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ηα δχν εί-

δε καγλεηηθψλ θνξηίσλ α θαη β, κε ηα νπνία αιιειεπηδξά κε ην πξσηφ-

λην ηνπ ππξήλα. 

Απηφ άιισζηε αλ πξνζέμνπκε επηηξέπεη ζε δχν ειεθηξφληα λα έιθν-

ληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα ζρεκαηίδνπλ ρεκηθφ δεζκφ. 
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ην ζεκείν απηφ λα παξαζέζνπκε ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ ρεκεία: 

 

13.4.3. Μνξηαθόο (νκνηνπνιηθόο) πνιηθόο δεζκόο.  

 

 

 
 

 

«3) Μνξηαθόο (νκνηνπνιηθόο) πν-

ιηθόο δεζκόο.  

ρεκαηίδεηαη κε ζπλεηζθνξά ειε-

θηξνλίσλ απφ δχν αλφκνηα άηνκα γηα 

ζρεκαηηζκνχ θνηλνχ δεχγνπο ειε-

θηξνλίσλ.  

… Σν θνηλφ δεχγνο αλήθεη πεξηζζφηε-

ξν ζην πην ειεθηξναξλεηηθφ άηνκν 

[εδψ ζην Cl]». 

«Μεγάιε Δγθπθινπαίδεηα ΓΗΟΒΑΝΖ» δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπ-

θείνπ, παλεπηζηεκίνπ, κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζηε δεκνηηθή, έθδνζε 

1981, Υξήζηνο Γηνβάλεο, ηφκνο 4, ζει. 297 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

Με άιια ιφγην, ζηνλ νκνηνπνιηθφ δεζκφ έρνπκε ηελ έιμε κεηαμχ δχν 

ειεθηξνλίσλ. 

Αλ δειαδή, ιέκε, ηα ειεθηξφληα έθεξαλ κφλνλ αξλεηηθά ειεθηξηθά 

θνξηία, ηφηε πσο ηα νκφζεκα ειεθηξηθά θνξηία έιθνληαη κεηαμχ ηνπο;  

(Γηαηί ηα ειεθηξηθά νκφζεκα θνξηία δελ έιθνληαη κεηαμχ ηνπο).  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ειεθηξφληα θέξνπλ θαη ζεηηθά αιιά θαη αξλεηη-

θά ειεθηξηθά θνξηία. Σν φηη ζπλήζσο θέξνπλ αξλεηηθφ ην ειεθηξηθφ 

ηνπο θνξηίν, δελ ζεκαίλεη φηη δελ θέξνπλ θαη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν 

κέζα ζηηο κάδεο ηνπο, πνπ ην ηειεπηαίν θάησ απφ ζπλζήθεο θφξηηζεο 

κπνξεί λα γίλεη ηζρπξφηεξν απφ ην αξλεηηθφ θνξηίν. 

 

Δπεηδή έρνπκε δχν είδε καγλεηηθνχ θνξηίνπ, ηφζν ζην πξσηφλην φζν 

θαη ζην ειεθηξφλην, απηά δελ αιιειεπηδξνχλ κφλνλ κεηαμχ ηνπο (κεηαμχ 

πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ), αιιά αιιειεπηδξνχλ θαη ζην ίδην ην πξσηφ-

λην θαη ζην ίδην ην ειεθηξφλην. Έρνπκε ηφηε ην θάζε πξσηφλην θαη ην 

θάζε ειεθηξφλην λα θέξνπλ δχν καγλεηηθνχο πφινπο θαη ην θαζέλα απφ 

ηα δχν απηά ππναηνκηθά ζσκαηίδηα λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο καγλήηεο. 

 

Σν φηη ην ειεθηξφλην κπνξεί λα θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, απ-

ηφ θαίλεηαη-απνδεηθλχεηαη, επεηδή αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία μεθηλνχλ 

απφ ηνλ αξλεηηθφ πφιν κηαο ειεθηξηθήο πεγήο θαη θαηαιήγνπλ π.ρ. ζην 

ειεθηξφδην ηεο θαζφδνπ (ζηελ ειεθηξνιπηηθή ζπζθεπή). Απηά ηα θνξηία 

είλαη ειεθηξφληα, θη εκείο ζπκπιεξψζακε φηη απηφ ην αξλεηηθφ ειεθηξη-

θφ ηνπο θνξηίν,ησλ ειεθηξνλίσλ απηψλ ηεο θαζφδνπ, νθείιεηαη ζην η-

ζρπξφηεξν θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ κέ-
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ζα ζηνλ έλαλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν β ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ ηνπο. 

Σν φηη ην ειεθηξφλην κπνξεί λα θέξεη θαη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, 

απηφ θαίλεηαη-απνδεηθλχεηαη, επεηδή ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία μεθηλνχλ 

απφ ηνλ ζεηηθφ πφιν κηαο ειεθηξηθήο πεγήο θαη θαηαιήγνπλ π.ρ. ζην ε-

ιεθηξφδην ηεο αλφδνπ (ζηελ ειεθηξνιπηηθή ζπζθεπή). Απηά ηα θνξηία 

είλαη ειεθηξφληα, θη εκείο ζπκπιεξψζακε φηη απηφ ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ 

ηνπο θνξηίν, ησλ ειεθηξνλίσλ απηψληεο αλφδνπ, νθείιεηαη ζην ηζρπξφ-

ηεξν θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ κέζα ζηνλ 

άιινλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν α ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο. 

(Γειαδή ηα ειεθηξφληα κπνξεί λα θνξηίδνληαη άιινηε κε αξλεηηθφ θαη 

άιινηε κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα παξαπά-

λσ).  

 

πκπέξαζκα 5ν: 

Σα ειεθηξόληα κπνξεί λα θνξηίδνληαη άιινηε κε αξλεηηθό θαη άι-

ινηε κε ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν. 

 

Να κε παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε αθφκε φηη ηα πξσηφληα είλαη δηα-

ηεηαγκέλα ζε θαλνληθφηεηηα θαη ζε ηάμε κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ, 

θαη λα ζπκεζνχκε ην ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ ρεκεία: 

«Μαρία Γκέπερτ-Μάγερ (1906-1972) 

Η Γενμακίδα θοζηθόξ Γθέπενη-Μάγεν έδεζε θαη ενγάζηεθε ζηηξ ΗΠΑ από 

ημ 1931. Τμ 1949, ακελάνηεηα από ημκ Γημπάκεξ Χακξ Γέκζεκ πμο ενγαδόηακ 

ζηε Γενμακία, έθακε ηεκ οπόζεζε όηη ηα πνςηόκηα θαη ηα κεηνόκηα είκαη δηα-

ηεηαγμέκα ζε ζηηβάδεξ μέζα ζημκ πονήκα ημο αηόμμο. Γηα ηε ζεςνία αοηή, ημ 

1963 ηημήζεθε μαδί με ημκ Γέκζεκ με ημ βναβείμ Νόμπει ηεξ Φοζηθήξ. 

Γιοτάμες Χαμς Γέμσεμ (1907-1973) 

Ο Γενμακόξ θοζηθόξ Γέκζεκ δηαηύπςζε, ημ 1949, ηε ζεςνία όηη ηα πνςηό-

κηα θαη ηα κεηνόκηα μέζα ζημκ πονήκα ηςκ αηόμςκ είκαη δηαηεηαγμέκα θαηά 

ζηνώμαηα ή «θειύθε». Έκαξ πονήκαξ με πιήνε θειύθε είκαη ηδηαίηενα εοζηα-

ζήξ. Τμ 1963 μ Γέκζεκ μμηνάζηεθε με ηεκ Γθέπενη-Μάγεν ημ βναβείμ Νό-

μπει ηεξ Φοζηθήξ». 

«ΑΛΦΑ Γπηζηήμεξ», Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., από KingfisherBooks, Grise-

wood&DempseyLtd, London, Τόμμξ 4, ζει. 670. 

 

Δπίζεο, αο δνχκε θαη ην παξαθάησ απφζπαζκα κε ηελ εηθφλα ηνπ: 

 

 

βιέπε επόκελε ζειίδα → 
  



23 

 

 

 
 
Σε έκα με ημκηζμέκμ άημμμ, μ ανηζμόξ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα είκαη ίζμξ με 

ημκ ανηζμό ηςκ ειεθηνμκίςκ πμο πενηζηνέθμκηαη γύνς από αοηόκ. Τμ άημμμ ημο άκ-

ζναθα έπεη 6 πνςηόκηα θαη 6 ειεθηνόκηα. 

«ΑΛΦΑ Γπηζηήμεξ», Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., από KingfisherBooks, Grise-

wood&DempseyLtd, London, Τόμμξ 4, ζει. 670. 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

Γηα λα κπνξνχλ ηα πξσηφληα λα είλαη δηαηεηαγκέλα κέζα ζηνλ ππξήλα, 

θαη φπσο αλέθεξε ν Γηέλζελ: «Έκαξ πονήκαξ με πιήνε θειύθε είκαη ηδηαί-

ηενα εοζηαζήξ», ζεκαίλεη φηη ηα πξσηφληα θέξνπλ κέζα ζηελ κάδα ηνπο 

θαη ηα δχν είδε καγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ: ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Απηφ ζπλάγεηαη επεη-

δή, φπσο παξαπάλσ εμεγήζακε, ηα ειεθηξφληα κπνξνχλ λα θέξνπλ θαη 

ηα δχν είδε καγλεηηθνχ θαη ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, άξα, θαη ηα πξσηφληα ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζε έιμε κε απηά ηα ειεθηξφληα θέξνπλ νκνίσο θαη ηα 

δχν είδε καγλεηηθνχ θαη ειεθηξηθνχ θνξηίνπ κέζα ζηελ κάδα ηνπο. 

Γειαδή, ιέκε φηη αλ ηα ειεθηξφληα θέξνπλ π.ρ. αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν, ηφηε απηά έιθνληαη κε ηα πξσηφληα πνπ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν (ηα εηεξφζεκα έιθνληαη, φπσο γλσξίδνπκε). 

Αλ φκσο ηα ειεθηξφληα θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν (π.ρ. ειε-

θηξφληα ηεο αλφδνπ θ.ιπ.) ηφηε ηα πξσηφληα πνπ ηα έιθνπλ θέξνπλ αξλε-

ηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαη απηφ ιέκε, δειαδή φηη ηα πξσηφληα κέζα ζηελ 

κάδα ηνπο θέξνπλ θαη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν ή γεληθφηεξα ην αλα-

θέξακε φηη θέξνπλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (εθηφο απφ ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ). 

ζνλ αθνξά ηελ δηάηαμε ησλ πξσηνλίσλ ζε θειχθε θαη ηελ ηάμε ηνπο 

κέζα ζηνλ ππξήλα, απηφο ν ιφγνο πνπ εμεγεί απηφ ην θαηλφκελν είλαη ε 

δεκηνπξγία ησλ δπλακηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ κε-

ηαμχ ησλ βαξπηηθψλ ηνπο πφισλ, φπσο ζα αλαθέξνπκε πην θάησ. Γη’ απ-

ηφ δελ θαζφινπ ηπραίνο ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε δηάηαμή ηνπο. 

 

πκπέξαζκα 5ν: 
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πκπέξαζκα 5ν: 

Σα πξσηόληα θέξνπλ ζηε κάδα ηνπο, ζην εζσηεξηθό ηνπο θαη ζεκε-

ιηώδε ηόληα πξσηνλίσλ (κε ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν) αιιά θαη ζεκε-

ιηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ (κε αξλεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν). 

 

 

Δξψηεζε: 

Πνπ νθείιεηαη ην καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν ζην πξσηό-

λην θαη ζην ειεθηξόλην;  

Πόηε έλα ειεθηξόλην ηείλεη λα θηλεζεί πεξηζζόηεξν ειιεηπηηθά πα-

ξά ζθαηξηθά γύξσ από ην πξσηόληό ηνπ θαη πόηε ηείλεη λα θηλείηαη 

πεξηζζόηεξν ζθαηξηθά;  

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

ρεηηθά κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηφζν ζην πξσηφλην 

φζν θαη ζην ειεθηξφλην λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

ην πξσηφλην έρνπκε, εμεγήζακε, δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφ-

ινπο: ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α θαη ηνλ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β. Ηζρπξφηεξνο είλαη ν πφινο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α θαη γη’ απηφ ην πξσηφλην θέξεη ην ζεηηθφ ε-

ιεθηξηθφ θνξηίν. Γελ παχεη φκσο λα ππάξρεη θαη ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο 

ηνπ πφινο β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Οη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη, ινηπφλ, ζην πξσηφλην αξρηθά έι-

θνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ ππξήλα (αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο).  

ηελ ζπλέρεηα, φκσο, απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ απνηεινχλ ηνλ ππ-

ξήλα ζην πξσηφλην, απσζνχληαη (αθνχ ηαζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο). Καζψο, ινηπφλ, απσζνχληαη,  θαηεπζχλνληαη πξνο 

αληίζεηεο δηεπζχλζεηο (ηα καγλεηηθά απσζνχκελα θνξηία θηλνχληαη ζε 

αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο), κέρξη λα θηάζνπλ κέρξη ηελ εμσηεξηθή επηθά-

λεηα ηεο κάδαο ηνπ πξσηνλίνπ. Δθεί, θνξηίδνπλ ηελ χιε-κάδα ηνπ πξσην-

λίνπ πνπ ζπλαληνχλ θαη έηζη έρνπκε δχν αληηδηακεηξηθέο πεξηνρέο ζην 

εμσηεξηθφ κέξνο ηεο κάδαο ηνπ πξσηνλίνπ, πνπ είλαη θνξηηζκέλεο: ε κελ 

κηα πεξηνρή είλαη θνξηηζκέλε κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ηελ νπνία νλνκάδνπκε εμσηεξη-

θφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ελψ ε άιιε πεξηνρή είλαη 

θνξηηζκέλε κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ηελ νπνία νλνκάδνπκε εμσηεξηθφο πφινο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β. 

Δπεηδή ηζρπξφηεξνο είλαη ν εμσηεξηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, γη’ απηφ θαη απηφο εμαζθεί ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν.  
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Έηζη, θαηά ηελ θάζε ηεο εμάζθεζεο ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζην 

πξσηφλην, ηα απσζνχκελα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ απσζνχληαη πά-

ληνηε πξνο ζηαζεξέο θαηεπζχλζεηο, πξνο ηηο ίδηεο θαηεπζχλζεηο, γηα ηνλ 

ιφγν πνπ πξναλαθέξακε: επεηδή ππάξρνπλ ήδε νη πεξηνρέο ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνλ έλαλ εμσηεξηθφ πφιν ηνπ πξσηνλίνπ θαη ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ άιινλ εμσηεξηθφ πφιν ηνπ πξσηνλίνπ, 

αθελφο, θαη επεηδή ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έι-

θνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφινζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (ζα επεμεγήζνπκε γη’ απηφ θαη πην θάησ), πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ εμσηεξηθφ πφιν ηνπ πξσηνλίνπ, θαζψο θαη ηα απσζνχ-

κελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνλ εμσηεξηθφ πφιν ηνπ πξσηνλίνπ) 

θαη δεκηνπξγνχλ πφιν (ζα επεμεγήζνπκε γη’ απηφ θαη πην θάησ), αθεηέ-

ξνπ, έρνπκε ηφηε ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα λα θαηεπζχλνληαη 

ζηαζεξά πξνο ηηο ίδηεο πεξηνρέο ηεο κάδαο ηνπ πξσηνλίνπ φπνπ ήδε έρνπλ 

θνξηηζηεί κε ζεκειηψδε ηφληα θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη δχν εμσηεξηθνί 

ηνπ πφινη. 

Απφ εδψ, απφ ηνλ θάζε εμσηεξηθφ πφιν ηνπ πξσηνλίνπ, μεθηλνχλ ινη-

πφλ ηφηε νη καγλεηηθέο ειεθηξνκαγλεηηθέο ηνπ δπλακηθέο γξακκέο. Έηζη 

παξάγεηαη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ πξσηνλίνπ. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν παξάγεηαη θαη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

πεδίν ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Πεξηζζφηεξα φκσο γηα ηα πεδία θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ηνπο ζα αλαπηχμνπκε πην θάησ, 

αιιά θαη ζηελ πνξεία ηεο ζεηξάο απηήο ησλ βηβιίσλ καο. 

Απφ απηά πνπ παξαζέζακε εδψ πξνθχπηεη φηη απηφ ην πεδίν ηνπ πξσ-

ηνλίνπ απνηειείηαη βαζηθά απφ ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ θπξίσο αιιά θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη επεθηείλεηαη 

ζηνλ γχξσ ηνπ ρψξν. 

Δμαηηίαο ηεο ειιεηπηηθήο απηήο δηεχζπλζεο ηνπ πεδίνπ πνπ αξρίδεη απφ 

ηνλ αζζελέζηεξν εμσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

(βφξεην καγλεηηθφ πφιν) ηνπ πξσηνλίνπ θαη θαηαιήγεη ζηνλ ηζρπξφηεξν 

(λφηην καγλεηηθφ πφιν) ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ έρνπκε κέζα 

ζην πεδίν απηφ πνπ νξίδεηαη απφ απηέο ηηο παξαπάλσ καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο εθεί λα βξίζθεηαη ην ειεθηξφλην 

πνπ θηλείηαη γχξσ απφ ην απηφ ην πξσηφλην. 

Δπίζεο, φζν πην ηζρπξφ είλαη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην πξσηφλην, ηφζν πεξηζζφηεξν πιαηαίλνπλ νη 

καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο γξακκέο ηνπ (επεηδή εμαζθείηαη ηζρπξφ-

ηεξε ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ)  (απμάλεη ην κήθνο 

θχκαηνο αιινχ), ηφζν πεξηζζφηεξν πιαηαίλεη απηφ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, αιιά κεηψλεηαη ζην ζθαηξηθφ ζρήκα ελψ απμά-

λεη ην ειιεηπηηθφ ηνπ ζρήκα.Σφηε θαη ην ειεθηξφληφ ηνπ ζα θηλείηαη ζε 

ειιεηπηηθφ κάιινλ παξά ζε ζθαηξηθφ ζρήκα.   
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Αληίζεηα, φζν πην πνιχ κεηψλεηαη, ζε έλα άιιν πξσηφλην, απηφ ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη ειεθηξνλίσλ, ηφηε ηφζν πην ιηγφηεξν ειιεηπηηθφ είλαη ην ζρήκα απ-

ηνχ ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ πξσηνλίνπ θαη ηφζν 

πην πνιχ ζθαηξηθφ γίλεηαη. Σφηε θαη ην ειεθηξφληφ ηνπ ζα θηλείηαη ζε 

ζθαηξηθφ κάιινλ παξά ζε ειιεηπηηθφ ζρήκα. 

 

 

Δξψηεζε: 

Πσο απνδεηθλύεηαη όηη ηα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύ-

καηνο νθείινληαη ζηα ζεκειηώδε ηόληα; 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Πην πάλσ αλαθέξακε φηη ην ειεθηξηθφ θνξηίν ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ε-

ιεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείιεηαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ειεθηξηθά θνξηία ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξη-

θνχ ξεχκαηνο θέξνπλ ηηο ειεθηξηθέο ηνπο ηδηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο ηδηφ-

ηεηεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Παξάδεηγκα. 

Δμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. Απηή 

ηελ ηδηφηεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, αλ ηελ κεηαθέξνπκε ζην ειεθηξηθφ 

ξεχκα, ζα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο θαη ζα κπνξέζνπκε, έηζη, λα εμεγή-

ζνπκε θαη ηελ ίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο: 

Έηζη, έλαο ειεθηξνθφξνο αγσγφο, πνπ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζρεκαηί-

δεη θιεηζηή θακπχιε π.ρ. 180 κνηξψλ.  

Παξαηεξνχκε φηη ζην θνίιν κέξνο ηνπ αγσγνχ απηνχ δελ ππάξρεη ειε-

θηξηθφ ξεχκα. Αληίζεηα ην ειεθηξηθφ ξεχκα ππάξρεη ζην θπξηφ, ζην εμσ-

ηεξηθφ κέξνο ηνπ αγσγνχ. 

χκθσλα κε φζα εμεγήζακε, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ πνπ ππάξρνπλ ηζρπξφηεξα κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ άλνδν, ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα ειεθηξφληα εθείλα πνπ έξρν-

ληαη απφ ηελ θάζνδν. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ λα απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, επνκέλσο θαη ηα ειεθηξφληα πνπ θέ-

ξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν (σο πξνεξρφκελα απφ ηελ άλνδν), λα απσ-

ζνχληαη κε ηα ειεθηξφληα εθείλα πνπ θέξνπλ σο ηζρπξφηεξν θνξηίν ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (σο πξνεξρφκελα απφ ηελ θάζνδν). 

Δπνκέλσο, ιφγσ ηεο άπσζεο απηήο δελ παξαηεξείηαη ειεθηξηθφ ξεχκα 

ζην θνίιν κέξνο ηνπ ειεθηξνθφξνπ αγσγνχ.  

Αληίζεηα, ζην θπξηφ κέξνο ηνπ ίδηνπ απηνχ ειεθηξνθφξνπ αγσγνχ, ε-

πεηδή έρνπκε ηηο ιεγφκελεο «ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο», ηα ζεκε-
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ιηψδε ηφληα έιθνληαη θαη ιφγσ ηεο έιμεο ησλ παξάγνπλ ειεθηξηζκφ θαη 

ν αγσγφο θαίλεηαη λα δηαξξέεηαη θαη πάιη απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 
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2. Βαζηθά θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηά καο από ηελ κειέηε ηεο Η-

ιεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst 

 

Σα ξένληα ειεθηξόληα ηνπ ειεθηξηζκνύ είλαη δύν εηδώλ: είλαη ηα 

απιά ηόληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα απιά ηόληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο Μεραλήο Wims-

hurst. 

Γελ είλαη ε ύιε ε αηηία εθείλε πνπ παξάγεη ηνλ ειεθηξηζκό (ζπηλ-

ζήξα) ή ηελ έιμε δειαδή κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ, αιιά είλαη 

απηή ε ίδηα ε έιμε κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ηα νπνία ππάξ-

ρνπλ κέζα ζηελ ύιε, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ θαη ε ίδηα ε ύιε ζπ-

κπεξηθέξεηαη έηζη, ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ηδηόηεηεο.  

Η ηεθκεξίσζε όηη πξώηα ππήξμαλ ηα ζεκειηώδε ηόληα ζηνλ θό-

ζκν, σο ελέξγεηα θαη κεηά δεκηνπξγήζεθε ε  ύιε. 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο 

κεραλήο Wimshurst. 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ θαηά ηελ αληίζεηε-

αληίζηξνθε θνξά ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst, όηαλ 

αιιάμνπκε ηελ ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηεο κεραλήο απηήο πνπ νδεγεί 

πξνο ηνλ ζηξόβηιό ηεο. 

Η πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ ηεο παξαπάλσ κεραλήο, νθείιεηαη 

ζηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε όηη ζηνλ ειεθηξηζκό δελ παξάγνληαη κόλνλ αξλεηηθά 

ειεθηξηθά θνξηία, αιιά παξάγνληαη θαη ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. 

Πσο απνδεηθλύεηαη όηη όια ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ πξσηνλίσλ έι-

θνληαη όια καδί θαη δεκηνπξγνύλ πόιν, ηνλ πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ πξσηνλίσλ. 

Πσο απνδεηθλύεηαη όηη όια ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ ειεθηξνλίσλ, 

επίζεο, έιθνληαη όια καδί θαη δεκηνπξγνύλ πόιν, ηνλ πόιν ησλ ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

 

 

 

 

Δξψηεζε: 

Πνηεο από ηηο εθαξκνγέο ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ 

ζηελ ειεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst; 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

 

Α. Σα ξένληα ειεθηξόληα ηνπ ειεθηξηζκνύ είλαη δύν εηδώλ: είλαη 

ηα απιά ηόληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα απιά ηόληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο Μεραλήο Wims-

hurst. 
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Ζιεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst. 

 

 

 
ρεκαηηζκόο ειεθηξηθνύ ζπηλζήξα 

 

α) Φέξνκε ηνπο αθξνδέθηεο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο ζε απφζηα-

ζε 2-3 cm θαη ζέηνκε απηή ζε ιεηηνπξγία. Μεηαμχ ησλ αθξνδεθηψλ, νη 

νπνίνη θνξηίδνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο κε ίζα θαη αληίζεηα 

ειεθηξηθά θνξηία, ζρεκαηίδνληαη ειεθηξηθνί ζπηλζήξεο. 

β) Γηαθφπηνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο θαη πιεζηάδνπκε βαζκε-

δφλ ηνπο αθξνδέθηεο. ε κηα απφζηαζε ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζή-

ξαο θαη νη αθξνδέθηεο εθθνξηίδνληαη νιηθά ή κεξηθά. 

γ) Θέηνπκε επί ησλ κνλσηηθψλ ζηχισλ ηνλ ζθαηξηθφ θαη ηνλ θπιηλδξη-

θφ αγσγφ θαη, ζπλδένληαο κε ηα θαιψδηα ηνλ έλα κε ηνλ έλα αθξνδέθηε 

ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο θαη ηνλ άιινλ κε ηνλ έηεξν, ειεθηξίδνπκε 

αληίζεηα. Πιεζηάδνπκε ηνπο δχν έηζη ειεθηξηζζέληαο αγσγνχο βαζκε-

δφλ. ε κηα απφζηαζε ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο θαη νη αγσγνί 

ράλνπλ ην θνξηίν ηνπο. 

δ) Ζιεθηξίδνπκε ηνλ ζθαηξηθφ αγσγφ δηα ηεο ηξηβήο κε ην πιαζηηθφ 

θχιιν ή εμ επαθήο κε ηνλ αθξνδέθηε ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο. 

Πιεζηάδνπκε απηφλ πξνο ηνλ θπιηλδξηθφ αγσγφ, ηνλ νπνίν εγγίδνπκε κε 

ην δάθηπιφ καο ζηηγκηαία, θαη ζηελ ζπλέρεηα απνκαθξχλνπκε ηνλ ζθαη-

ξηθφ αγσγφ. Οη δχν αγσγνί ηψξα θέξνπλ αληίζεηα θνξηία. Αλ ηνπο πιε-

ζηάζνπκε αξθεηά, ζα εθξαγεί κεηαμχ ηνπο ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο, ελψ 

ζπγρξφλσο ζα εθθνξηηζηνχλ νιηθά ή κεξηθά. 

ε) Αθνχ θνξηίζνπκε ηνλ ζθαηξηθφ αγσγφ, ηνλ πιεζηάδνπκε ζηνλ θπ-

ιηλδξηθφ θαη κε θνξηηζκέλν. Μεηαμχ ησλ δχν αγσγψλ ζρεκαηίδεηαη ειε-

θηξηθφο ζπηλζήξαο θαη ν κε θνξηηζκέλνο αγσγφο θνξηίδεηαη. 

 

πκπέξαζκα. 



30 

 

πκπέξαζκα. 

α) ηαλ δχν αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία ελψλνληαη κέζσ ηνπ αέξα, 

ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο. 

β) ηαλ ν ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ δχν αγσγψλ, νη 

νπνίνη θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, νη αγσγνί εθθνξηίδνληαη νιη-

θά, αλ ηα θνξηία είλαη ίζα ή κεξηθά, αλ ηα θνξηία είλαη άληζα. Σν παξα-

κέλνλ θνξηίν θαη επί ησλ δχν αγσγψλ θέξεη ην ζεκείν ηνπ κεγαιχηεξνπ.  

γ) ηαλ ν ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ειεθηξηζκέλνπ 

θαη νπδέηεξνπ αγσγνχ, ην ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ ειεθηξηζκέλνπ αγσγνχ 

θαηαλέκεηαη ζηνπο δχν αγσγνχο. 

Πεγή: «Πεηξάκαηα θπζηθήο θαη ρεκείαο» ΗΧΑΝΝΟΤ Λ. ΜΠΟΤ-

ΡΟΤΣΖ (Φπζηθνχ-Γπκλαζηάξρνπ), Βνήζεκα γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζειίδα 249-250. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Δμεγήζακε παξαπάλσ, φηη κε ηελ πίεζε ή ηελ ζπκπίεζε εμαλαγθάδνπ-

κε λα πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο: ηα πξσηφληα κε άιια πξσηφληα, ηα πξσ-

ηφληα κε ηα ειεθηξφληα ή ειεθηξφληα κε ειεθηξφληα.   

ηαλ έξζνπλ-πιεζηάζνπλ, δειαδή, ζηηο ιεγφκελεο «ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο» (π.ρ. έλα πξσηφλην κε έλα άιιν πξσηφλην, ή έλα πξσηφλην 

κε έλα ειεθηξφλην, ή έλα ειεθηξφλην κε έλα άιιν ειεθηξφλην), ηφηε ε-

λεξγνχλ ηζρπξφηεξα κεηαμχ ηνπο ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξ-

ηία άπσζήο ηνπο, ελεξγνχλ δειαδή ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά θνξηία ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο. 

ηελ θάζε φκσο πνπ απηά (= ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ) απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο, απηή ε άπσζε γίλε-

ηαη κε ηελ δηάζεζε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηνπο θνξηίνπ πνπ 

βξίζθεηαη ηφζν ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην.  

Έηζη, φπσο ιέκε π.ρ. ζε θάζε έιμε θεχγεη έλα θβάλην ελέξγεηαο, έηζη 

θη εδψ, ζηελ άπσζε έρνπκε ηελ δηαθπγή ηέηνηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ηφζν απφ ην πξσηφλην, φζν θαη απφ ην ειε-

θηξφλην. Μάιηζηα εμαηηίαο απηήο ηεο δηαθπγήο ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηνπο θνξηίνπ, ηφζν ηα πξσηφληα φζν θαη ηα ειε-

θηξφληα δελ είλαη ίδηα θαη ίζα σο πξνο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν πνπ θέξνπλ παξφηη φια ηα πξσηφληα θέξνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ κά-

δα, φπσο επίζεο θαη φια ηα ειεθηξφληα.   

Έηζη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο ηα 

παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ κε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ). 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, επίζεο, έιθνληαη φια καδί θαη δε-

κηνπξγνχλ έλαλ πφιν Α, θαη, νκνίσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ θη απηά έιθνληαη φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ άιινλ πφιν 

Β. 
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Ο θάζε ηέηνηνο πφινο φκσο (πνπ θέξεη απμεκέλν ην καγλεηηθφ-ειε-

θηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) έιθεη ειεθηξφληα, αθνχ εμαζθεί ηζρπξή έιμε 

πιένλ ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπο πφιν, σο εμήο: 

Ο έλαο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ Α, έιθεη ειεθηξφληα κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη έηζη απηά αθνχ θνξηηζηνχλ θαη απνθηήζνπλ-

θέξνπλ σο θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν απηφ ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, θέξνπλ ζεηηθφ πιένλ ην ειεθηξηθφ ηνπο 

θνξηίν. Σφηε δειαδή παξάγνληαη ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ, πνπ είλαη 

ειεθηξφληα ην θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ νπνίσλ 

είλαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην ζεηηθφ ηνπο 

ειεθηξηθφ θνξηίν (φπσο π.ρ. ηα αληφληα ηεο αλφδνπ ζηελ ειεθηξνιπηηθή 

ζπζθεπή θ.ιπ.). 

Ο άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ Β, έιθεη ειεθηξφληα κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη έηζη απηά αθνχ θνξηηζηνχλ θαη απν-

θηήζνπλ-θέξνπλ σο θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν απ-

ηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη  θέξνπλ αξλεηηθφ ην ειε-

θηξηθφ ηνπο θνξηίν. Σφηε δειαδή παξάγνληαη ηα απιά ηφληα ειεθηξνλί-

σλ,πνπ είλαη ειεθηξφληα ην θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ νπνίσλ είλαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη θέξνπλ ηζρπξφηεξν 

ην αξλεηηθφ ηνπο ειεθηξηθφ θνξηίν (φπσο π.ρ. ηα θαηηφληα ηεο θαζφδνπ 

ζηελ ειεθηξνιπηηθή ζπζθεπή θ.ιπ.). 

Σα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, δειαδή, απσζνχληαη κε ηα απιά ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο  απνζηάζεηο (αθνχ εμαηηίαο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ θέξνπλ, έρνπκε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο), φπνπ βξίζθνληαη νη δχν αθξνδέθηεο ηεο ειεθηξν-

ζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst.  

Έηζη, απσζνχκελα, νδεγνχληαη ζηνπο δχν αγσγνχο, δειαδή: ηα κελ α-

πιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη φια καδί ζηνλ έλαλ αθξνδέθηε α ηεο  

ειεθηξνζηαηηθήο απηήο κεραλήο Wimshurst, ελψ ηα απιά ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ έιθνληαη φια καδί ζηνλ άιινλ αθξνδέθηε β ηεο ίδηαο απηήο ε-

ιεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst.  

 

ηελ ζπλέρεηα, πξνζαλαηνιίδνληαη κε ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ ηνπ 

θάζε απηνχ πφινπ-αθξνδέθηε ηνπο (εμεγήζακε φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπο απηφο γίλεηαη κέζσ ηεο έιμεο ηνπ εζσηεξηθνχ πφινπ ησλ πξσηνλίσλ 

πνπ ζπλαληνχλ. Γειαδή ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ κε ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ, 

ελψ ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ έιθνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ κε ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ). 
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Έηζη, αθνχ ηα ξένληα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηζκνχ είλαη δχν εηδψλ, εί-

λαη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, 

ηφηε,  

ιφγσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη απιψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κε ηα πξσηφληα ησλ δχν αγσγψλ (δειαδή κε ηνπο ε-

ζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη ειεθηξνλίσλ), ηα κελ απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πεξλνχλ-

απάγνληαη απφ ηνλ δηθφ ηνπο πφιν-αθξνδέθηε β ηεο ειεθηξνζηαηηθήο απ-

ηήο κεραλήο Wimshurst πξνο ην έλα θαιψδην-ζχξκα ηεο κεραλήο, ελψ ηα 

άιια, ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πεξλνχλ-απάγνληαη απφ ηνλ δηθφ 

ηνπο πφιν-αθξνδέθηε α πξνο ην άιιν θαιψδην-ζχξκα ηεο ίδηαο παξαπά-

λσ κεραλήο. 

Έηζη, απφ ηνλ έλαλ αθξνδέθηε α ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πξνρσ-

ξνχλ πξνο ην έλα κέξνο π.ρ. πξνο ηνλ ζθαηξηθφ αγσγφ α, ελψ ηα άιια, ηα 

απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πξνρσξνχλ πξνο ην άιιν κέξνο β, δειαδή 

πξνο ηνλ θπιηλδξηθφ αγσγφ, ηνπο νπνίνπο απηνχο αγσγνχο θαη θνξηίδνπλ. 

Αλ ηνπο πιεζηάζνπκε κεηαμχ ηνπο, ακέζσο παξάγεηαη ζπηλζήξαο, ε-

πεηδή αθξηβψο θέξνπλ αληίζεηα ηα ειεθηξηθά ηνπο θνξηία. 

 

Β. Γελ είλαη ε ύιε ε αηηία εθείλε πνπ παξάγεη ηνλ ειεθηξηζκό 

(ζπηλζήξα) ή ηελ έιμε δειαδή κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ, αιιά 

είλαη απηή ε ίδηα ε έιμε κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ηα νπνία 

ππάξρνπλ κέζα ζηελ ύιε, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ θαη ε ίδηα ε ύιε ζπ-

κπεξηθέξεηαη έηζη, ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ηδηόηεηεο.  

Η ηεθκεξίσζε όηη πξώηα ππήξμαλ ηα ζεκειηώδε ηόληα ζηνλ θό-

ζκν, σο ελέξγεηα θαη κεηά δεκηνπξγήζεθε ε  ύιε. 

 

«Ηιεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst 

ηαλ ρξεηαδφκαζηε κεγάιεο πνζφηεηεο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ρξεζηκν-

πνηνχκε ηεο ειεθηξνζηαηηθέο κεραλέο. 

Μηα γλσζηή ειεθηξνζηαηηθή κεραλή είλαη θαη ε κεραλή Wimshurst. 

Καηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Άγγιν κεραληθή JamesWimshurst ην 1883. 

Ζ κεραλή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά εξγαζηήξηα 

θπζηθήο. 

 

 

 

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα → 
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Ζ κεραλή κε ηελ πεξηζηξνθή ησλ δχν δίζθσλ, αλαπηχζζεη αληίζεηά ε-

ιεθηξηθά θνξηία, ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζε δχν θηάιεο-ππθλσηέο (ηχ-

πνπ Leyden). 

Οη δχν ππθλσηέο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε δχν κεηαιιηθά ζηειέρε, πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε δχν αγψγηκα ζθαηξίδηα. Σα ζθαηξίδηα θαζψο ιεηηνπξγεί ε 

κεραλή θνξηίδνληαη κε αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, φπσο θαη νη ππθλσ-

ηέο. 

Αλ πιεζηάζνπκε ηα δχν ζθαηξίδηα, γηα θαηάιιειε ηηκή ηεο έληαζεο 

ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ κεηαμχ ηνπο (απφ 15000-30000 V/cm), μεζπά ε-

ιεθηξηθφο ζπηλζήξαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ειεθηξφληα ηνπ αξλεηηθά 

θνξηηζκέλνπ ζθαηξηδίνπ νδεγνχληαη κέζσ ηνπ αέξα πξνο ην ζεηηθά θνξ-

ηηζκέλν, κε απνηέιεζκα ηελ εθθφξηηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ εκθάληζε ηνπ ζπηλζήξα ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέ-

λνπ, θαηαζηξάθεθε ε «κνλσηηθή ζπκπεξηθνξά» ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα 

κεηαμχ ησλ δχν ζθαηξηδίσλ. 

«Φπζηθή» Β΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Αιεμάθεο Νίθνο, Ακπαηδήο 

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηη-

ηνχην), ζει. 35. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Απφ ην παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε παξαγσγή ζεκειησδψλ ηφλησλ θά-

λεη απηά λα αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο πιένλ. Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα 

έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, νπφηε έρνπκε ηελ παξαγσγή 

ζπηλζήξα. 
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Να ππνγξακκίζνπκε επίζεο φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη θαη πα-

ξάγνπλ ειεθηξηζκφ θαη ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο χιεο, φπσο ζε άιιν θεθά-

ιαην-ελφηεηα εμεγήζακε.   

Θέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα παξάγνπλ ζπηλζήξα θαη 

ρσξίο ηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο, αθνχ απφ κφλα ηνπο θέξνπλ αληίζεηα ε-

ιεθηξηθά θνξηία. 

Γελ είλαη ε χιε, ε αηηία εθείλε πνπ παξάγεη ηνλ ζπηλζήξα ή ηελ έιμε 

δειαδή κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, αιιά είλαη απηή ε ίδηα ε έιμε 

κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηα νπνία ππάξρνπλ κέζα ζηελ χιε, εμαη-

ηίαο ησλ νπνίσλ θαη ε ίδηα ε χιε ζπκπεξηθέξεηαη έηζη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

Απηφ καξηπξεί φηη πξψηα ππήξμαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα σο ελέξγεηα 

ζηνλ θφζκν θαη κεηά δεκηνπξγήζεθε ε  χιε. 

 

Γ. Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ ηεο ειεθηξνζηαηη-

θήο κεραλήο Wimshurst. 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ θαηά ηελ αληίζεηε-

αληίζηξνθε θνξά ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst, όηαλ 

αιιάμνπκε ηελ ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηεο κεραλήο απηήο πνπ νδεγεί 

πξνο ηνλ ζηξόβηιό ηεο. 

Η πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ ηεο παξαπάλσ κεραλήο, νθείιεηαη 

ζηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

 

Έζησ κηα ειεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst, φπσο παξαθάησ: 

 

 
«πλδένπκε κε ην θαιψδην ηνλ έλα αθξνδέθηε ηεο ειεθηξνζηαηηθήο 

κεραλήο (Wimshurst) κε ηνλ ειεθηξηθφ ζηξφβηιν θαη ζέηνπκε ζε θίλεζε 

ηελ κεραλή. Ο ειεθηξηζκφο εθξέεη απφ ηηο αθίδεο ηνπ ζηξνβίινπ, κε απν-

ηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δπλάκεηο πνπ ζέηνπλ ζε ηαρεία πεξηζηξνθηθή 

θίλεζε ηνλ ειεθηξηθφ ζηξφβηιν». 
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Πεγή: «Πεηξάκαηα θπζηθήο θαη ρεκείαο» ΗΧΑΝΝΟΤ Λ. ΜΠΟΤ-

ΡΟΤΣΖ (Φπζηθνχ-Γπκλαζηάξρνπ), Βνήζεκα γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζειίδα 253 (ε εηθφλα) θαη 251-254 ηα ιφγηα. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

ηελ παξαπάλσ ειεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst, μεθηλάεη απφ ηνλ 

έλα αθξνδέθηε ηεο έλα θαιψδην, ην νπνίν θαηαιήγεη ζην πεξηζηξεθφκελν 

ζηξφβηιν (πιηθφ Νν:4 ηεο πην πάλσ εηθφλαο). Ο πεξηζηξεθφκελνο ζηξφβη-

ινο δειαδή είλαη έλα ιεπηφ έιαζκα πνπ κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ειεχ-

ζεξα πάλσ ζηνλ ζηαζεξφ ζηχιν. 

 

ηαλ αξρίδνπκε λα πεξηζηξέθνπκε ηελ παξαπάλσ ειεθηξνζηαηηθή κε-

ραλή Wimshurst, παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα, φπσο εμεγήζακε (εμεγή-

ζακε δειαδή φηη κε ηελ πεξηζηξνθή ελφο ζψκαηνο εμαλαγθάδνπκε λα 

πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ζηα άηνκά ηνπ. 

Σφηε παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ησλ). Έηζη φζν πην γξήγνξα 

πεξηζηξέθνπκε ηελ παξαπάλσ κεραλή, ηφζν πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ παξάγνληαη.  

Απηά νδεγνχληαη ζηνλ αγσγφ-θαιψδην θαη ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηνλ 

πεξηζηξεθφκελν ζηξφβηιν πνπ κέρξη ηψξα (κέρξη δειαδή ηελ πεξηζηξνθή 

ηνπ) παξέκελε αθίλεηνο. (Βιέπε αλάινγα νδεγνχληαη πξνο ηελ Λνπγδνπ-

ληθή ιάγελνο ή θηάιε Λέυληελ πνπ ζα πεξηγξάςνπκε ζε άιιν θεθάιαην). 

 

Μεηά απφ ιίγν βιέπνπκε ηνλ πεξηζηξεθφκελν ζηξφβηιν, πξάγκαηη λα 

πεξηζηξέθεηαη. 

Ση ηνλ αλάγθαζε φκσο λα πεξηζηξαθεί; 

 

Δμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη. Έηζη 

θαζψο νδεγνχληαη κέζα ζηνλ αγσγφ-θαιψδην, ζηελ ζπλέρεηα θαηαιή-

γνπλ πάλσ ζηνλ ειεχζεξα πεξηζηξεθφκελν γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζηξφβηιν. Δθεί, ζηνλ ζηξφβηιν πνπ θηάλνπλ, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, έ-

ρνπκε ηελ απψζεζή ηνπο, ηελ απνκάθξπλζή ηνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο 

ηφηε πνπ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαηαιακβάλνπλ ην έλα ά-

θξν ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ ζηξνβίινπ, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ θαηαιακβάλνπλ ην άιιν άθξν ηνπ ίδηνπ απηνχ πε-

ξηζηξεθφκελνπ ζηξνβίινπ (επεηδή απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο). 

Δμεγήζακε φηη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν έρνπκε ηνπο δχν πεξηζηξεθφκε-

λνπο βξαρίνλεο κάδαο ζην εζσηεξηθή ηεο Γεο, Ήιηνπ ή βξαρίνλεο, ελέξ-

γεηαο θπξίσο, ζηνπο γαιαμίεο θ.ιπ. 

ηαλ φκσο ζπλερίζνπκε ηελ πεξηζηξνθή ηεο παξαπάλσ ειεθηξνζηαηη-

θήο κεραλήο, θνξηίδνληαη κε αθφκε πεξηζζφηεξα θνξηία ελέξγεηαο ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ηα άθξα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ απηνχ ζηξνβίινπ. 
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Σφηε, απηά θαζψο έρνπλ απμεζεί πάξα πνιχ, εμαζθνχλ κεηαμχ ηνπο, 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ην νκψλπκφ ηνπο καγλεηηθφ θνξηίν ά-

πσζεο θαη απσζνχληαη-απνκαθξχλνληαη. Μάιηζηα, φηαλ έρνπκε δχν 

νκψλπκνπο καγλεηηθνχο πφινπο πνπ απσζνχληαη, πνηέ δελ απσζνχληαη 

ζε επζεία γξακκή αιιά πάληα απσζνχληαη δηαγξάθνληεο θίλεζε εκηπε-

ξηζηξνθήο (απηφ ην βιέπνπκε αλ πιεζηάζνπκε κε ην ρέξη καο δχν ηέ-

ηνηνπο νκψλπκνπο καγλεηηθνχο πφινπο. Απσζνχληαη ηφηε δηαγξάθνληαο 

εκηπεξηζηξνθή). 

Έηζη ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηνλ ειεθηξηθφ ζηξφβη-

ιν δηαγξάθεη θίλεζε εκηπεξηζηξνθήο, φπσο αθξηβψο θάλεη θαη κηα ειεχ-

ζεξα θηλνχκελε καγλεηηθή βειφλε φηαλ ηελ πιεζηάζνπκε παξάιιεια ζε 

έλα ειεθηξνθφξν θαιψδην.  

Απφ ηα δχν απηά είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ φκσο πνπ απνζεθεχνληαη 

ζηα άθξα ηνπ ειεχζεξνπ πεξηζηξεθφκελνπ ζηξνβίινπ ηεο παξαπάλσ κε-

ραλήο, ην έλα απφ ηα δχν απηά είδε παξαγφκελσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ εί-

λαη πην ηζρπξφ ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο (είρακε εμεγήζεη φηη είλαη ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ, ρσξίο λα έρνπκε φκσο πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο). Απηφ ινηπφλ, δε-

ιαδή ην ηζρπξφηεξν ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, είλαη 

πνπ απσζεί ην αζζελέζηεξφ ηνπ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη θαζψο ην απσζεί, ιφγσ ηνπ φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ, νπφηε εμαλαγθάδνληαη λα παξακέ-

λνπλ εθεί ζηα άθξα ηεο ειεθηξηθνχ ζηξνβίινπ, εμαλαγθάδνπλ ηνλ ζηξφ-

βηιν λα πεξηζηξέθεηαη πξνο ηελ δηθή ηνπο δηεχζπλζε πιένλ. Έηζη, ηφηε, 

φινο ν πεξηζηξεθφκελνο απηφο ζηξφβηινο ηεο παξαπάλσ ειεθηξν-

ζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη θαηά ηελ θνξά 

πνπ έρνπλ ηα ηζρπξφηεξα ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη θαη ηα πην ηζρπξά (ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο). 

 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ αλ ζπλδέζνπκε ην θαιψδην ζην άιιν άθξν 

ηεο ίδηαο παξαπάλσ απηήο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst, ηφηε ν 

ζηξφβηινο ζα πεξηζηξαθεί θαηά ηελ αληίζεηε θνξά.  

Απηφ δειαδή ζπκβαίλεη, επεηδή ζηνλ ζηξφβηιν ηψξα έρνπκε ηζρπξφηε-

ξα ηα παξαγφκελα θνξηία ηνπ άιινπ είδνπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, δειαδή 

είλαη ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ.  

Δπνκέλσο, ην άιιν είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ έρεη αθξηβψο ηελ αληίζε-

ηε ή αληίζηξνθε θνξά πεξηζηξνθήο απφ ην πξψην εθείλν είδνο πνπ πεξη-

γξάςακε κφιηο παξαπάλσ. 

(Δμεγήζακε επίζεο φηη νη δχν αθξνδέθηεο ηεο παξαπάλσ ειεθηξνζηα-

ηηθήο κεραλήο Wimshurst απέρνπλ κεηαμχ ηνπο κηθξή απφζηαζε, ψζηε 

ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα απφ ηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν ηεο κε-

ραλήο, λα κπνξνχλ λα απσζνχληαη ή αιιηψο λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 
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ηνπο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη έηζη λα θαηεπζχλνληαη πξνο 

ηνπο αγσγνχο-αγσγφ ηεο κεραλήο απηήο).  

 

Γ. Η εμήγεζε όηη ζηνλ ειεθηξηζκό δελ παξάγνληαη κόλνλ αξλεηη-

θά ειεθηξηθά θνξηία, αιιά παξάγνληαη θαη ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηί-

α. 

 

Αο πάκε ιίγν ζε έλα γλσζηφ καο πείξακα: 

Δθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο 5 

Απαηηνχκελα πιηθά: 

1. Μηα ειεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst. 

2. Έλαο ζθαηξηθφο αγσγφο δηακέηξνπ 10 cm. 

3. Έλαο θπιηλδξηθφο αγσγφο κε απεζηξνγγπισκέλα άθξα θαη ηξία η-

θξηψκαηα γηα ηελ εμάξηεζε ειεθηξηθψλ εθθξεκψλ. 

4. Έλα ηεκάρην πιαζηηθνχ θχιινπ. 

5. Γχν κνλσηηθνί ζηχινη πάλσ ζε βάζε. 

6. Γπν θαιψδηα ζχλδεζεο κήθνπο 70 cm.  

 

«α) Φέξνκε ηνπο δχν αθξνδέθηεο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο ζε α-

πφζηαζε 2-3 cm θαη ζέηνκε απηή ζε ιεηηνπξγία. Μεηαμχ ησλ αθξνδε-

θηψλ, νη νπνίνη θνξηίδνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο κε ίζα θαη 

αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, ζρεκαηίδνληαη ειεθηξηθνί ζπηλζήξεο. 

β) Γηαθφπηνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο θαη πιεζηάδνπκε βαζκε-

δφλ ηνπο αθξνδέθηεο. ε κηα απφζηαζε ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζή-

ξαο θαη νη αθξνδέθηεο εθθνξηίδνληαη νιηθά ή κεξηθά. 

γ) Θέηνπκε επί ησλ κνλσηηθψλ ζηχισλ ηνλ ζθαηξηθφ θαη ηνλ θπιηλ-

δξηθφ αγσγφ θαη, ζπλδένληαο κε ηα θαιψδηα ηνλ έλα κε ηνλ έλα αθξνδέ-

θηε ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο θαη ηνλ άιινλ κε ηνλ έηεξν, ειεθηξί-

δνπκε αληίζεηα. Πιεζηάδνπκε ηνπο δχν έηζη ειεθηξηζζέληεο αγσγνχο 

βαζκεδφλ. ε κηα απφζηαζε ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο θαη νη 

αγσγνί ράλνπλ ην θνξηίν ηνπο (εηθ. 179).  
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δ) Ζιεθηξίδνπκε ηνλ ζθαηξηθφ αγσγφ δηα ηεο ηξηβήο κε ην πιαζηηθφ 

θχιιν ή εμ επαθήο κε ηνλ αθξνδέθηε ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο. 

Πιεζηάδνπκε απηφλ πξνο ηνλ θπιηλδξηθφ αγσγφ, ηνλ νπνίν εγγίδνπκε κε 

ην δάθηπιφ καο ζηηγκηαία, θαη ζηελ ζπλέρεηα απνκαθξχλνπκε ηνλ ζθαη-

ξηθφ αγσγφ. Οη δχν αγσγνί ηψξα θέξνπλ αληίζεηα θνξηία. Αλ ηνπο πιε-

ζηάζνπκε αξθεηά, ζα εθξαγεί κεηαμχ ηνπο ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο, ελψ 

ζπγρξφλσο ζα εθθνξηηζηνχλ νιηθά ή κεξηθά. 

ε) Αθνχ θνξηίζνπκε ηνλ ζθαηξηθφ αγσγφ, ηνλ πιεζηάδνπκε ζηνλ θπ-

ιηλδξηθφ θαη κε θνξηηζκέλν. Μεηαμχ ησλ δχν αγσγψλ ζρεκαηίδεηαη ειε-

θηξηθφο ζπηλζήξαο θαη ν κε θνξηηζκέλνο αγσγφο θνξηίδεηαη». 

«Πεηξάκαηα θπζηθήο θαη ρεκείαο» ΗΧΑΝΝΟΤ Λ. ΜΠΟΤΡΟΤΣΖ, 

Φπζηθνχ-Γπκλαζηάξρνπ, Βνήζεκα γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ζειίδα 249-250. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Θα ζηαζνχκε κφλνλ ζηα παξαθάησ, επεηδή ηα άιια ζεσξνχκε φηη ηα 

αλαιχζακε θαη ηα εμεγήζακε ήδε πην πάλσ. 

 

Δμεγήζακε ζε πην πάλσ θεθάιαην-ελφηεηα κε ηίηιν: «25. Σα ξένληα 

ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηζκνχ είλαη δχν εηδψλ: είλαη ηα απιά ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ θαη ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξ-

γίαο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο Μεραλήο Wimshurst», φηη κε ηελ πεξηζηξνθή 

ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Ζ παξαγσγή ηνπ ειεθηξηζκνχ δειαδή, θαηά αλάινγν ηξφπν ζε έλα π-

δξνειεθηξηθφ θξάγκα κε ηελ πεξηζηξνθή ζηξνβίινπ θ.ιπ. γίλεηαη θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν: παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ θνξηίδνπλ 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ειεθηξνλίσλ θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε απιά ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη επίζεο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ 

θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφισλ άιισλ ειεθηξνλίσλ θαη 

ηα κεηαηξέπνπλ ζε απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Σα απιά ηφληα πξσηνλίσλ φκσο απσζνχληαη κε ηα απιά ηφληα ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη έηζη έρνπκε ηα απιά 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ λα νδεγνχληαη ζηνλ έλαλ αγσγφ, ελψ ηα απιά ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ άιινλ αγσγφ. 

 

Να πξνρσξήζνπλε ηψξα γηα λα δνχκε θάηη άιιν: 

Έζησ ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαηαιήγνπλ ζηνλ αγσγφ α, ελψ 

ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαηαιήγνπλ ζηνλ αγσγφ β. 

Αλ ζπλδέζνπκε ηψξα ηνλ αγσγφ α κε ηνλ ζεηηθφ, πφιν κηαο κπαηαξί-

αο, απηφο ζα θνξηηζηεί. 

Δπίζεο, αλ ζπλδέζνπκε ηνλ αγσγφ β ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο 

Wimshurst κε ηνλ αξλεηηθφ πφιν κηαο κπαηαξίαο καο, απηφο ζα θνξηη-

ζηεί. 
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Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ ειεθηξηζκνχ δελ παξάγν-

ληαη κφλνλ αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία, αιιά παξάγνληαη θαη ζεηηθά ειε-

θηξηθά θνξηία, κε ηα νπνία θνξηίδεηαη θαη ν ζεηηθφο πφινο ηεο κπαηαξίαο 

καο θη φρη κφλνλ ν αξλεηηθφο. 

Άιισζηε, απηφ ην βιέπνπκε θη φηαλ θνξηίδνπκε ηελ κπαηαξία ηνπ απ-

ηνθηλήηνπ καο, αθνχ ζπλδένπκε θαη ηνπο πφινπο ηεο κπαηαξίαο καο κε 

κηα άιιε φηαλ ζέινπκε λα πάξεη κπξνζηά ην απηνθίλεηφ καο πνπ καο έ-

ζβεζε (έκεηλε απφ κπαηαξία) θαη δελ θνξηίδνπκε κφλνλ ηνλ έλαλ πφιν 

ηεο. 

 

 

Δξψηεζε: 

Πσο απνδεηθλύεηαη όηη όια ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ πξσηνλίσλ έι-

θνληαη όια καδί θαη δεκηνπξγνύλ πόιν, ηνλ πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ πξσηνλίσλ. 

Πσο απνδεηθλύεηαη όηη όια ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ ειεθηξνλίσλ, 

επίζεο, έιθνληαη όια καδί θαη δεκηνπξγνύλ πόιν, ηνλ πόιν ησλ ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Απφ ηα φζα ζρεηηθά αλαθέξακε πην πάλσ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηά καο 

απφ ειεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst, ιέκε-ζπκπεξαίλνπκε θαη ηα ε-

μήο: 

πσο εμεγήζακε πην πάλσ, ζην έλα άθξν ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κερα-

λήοWimshurst, δελ απσζνχληαη κφλνλ, αιιά θαη ζπγθεληξψλνληαη θαη 

έιθνληαη φια ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη εθεί έρνπκε ην ζε-

ηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ άθξνπ απηνχ. 

Δπίζεο, ζην άιιν άθξν ηεο ίδηαο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήοWimshurst, 

δελ απσζνχληαη κφλνλ, αιιά θαη ζπγθεληξψλνληαη θαη έιθνληαη φια ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη εθεί έρνπκε ην αξλεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ άθξνπ απηνχ. 
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4. Ση νλνκάδνληαη απιά ηόληα πξσηνλίσλ; 

Ση νλνκάδνληαη απιά ηόληα ειεθηξνλίσλ; 

Πσο εμεγείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

πεδίνπ θαη εθηόο ελόο αγσγνύ, όηαλ απηόο δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό 

ξεύκα;   

Πσο εμεγείηαη ε απόθιηζε ηεο καγλεηηθήο βειόλεο από έλαλ ειε-

θηξνθόξν αγσγό;  

 

 

Σν ειεθηξηθφ ξεχκα πεξηέρεη ζεκειηψδε ηφληα:  

α) Πεξηέρεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (=ειεθηξφληα πνπ ν εζσηεξη-

θφο ηνπο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ έρεη θνξηηζηεί κε η-

ζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ) θαη ηα νπνία έρνπλ ηζρπξφηεξν πιένλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν εμαη-

ηίαο απηνχ. Απηά ηα έηζη θνξηηζκέλα ειεθηξφληα νλνκάδνληαη απιά 

ηόληα πξσηνλίσλ. 

β)  Πεξηέρεη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (=ειεθηξφληα πνπ ν εζσηε-

ξηθφο ηνπο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ έρεη θνξηηζηεί κε 

ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ) θαη ηα νπνία έρνπλ ηζρπξφηεξν πιένλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο πφ-

ιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν εμαηηίαο απηνχ.Απηά ηα έηζη θνξηηζκέλα ειεθηξφληα νλνκάδνληαη 

απιά ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

ηαλ ινηπφλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα (ξένληα ειεθηξφληα) πεξλάεη ζηνλ α-

γσγφ, εξρφκελν απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ή απφ ηνπο δχν πφινπο 

(π.ρ. κηαο ειεθηξηθήο πεγήο), ηφηε ηζρχεη: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, έιθνπλ ηα 

απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (= έιθνπλ ειεθηξφληα, κέζσ ησλ εζσηεξη-

θψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ 

κέζα ηνπο ηα ειεθηξφληα, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη 

φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ πφιν).  

Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

έιθνπλ ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (= έιθνπλ ειεθηξφληα, κέζσ ησλ 

εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 

θέξνπλ κέζα ηνπο ηα ειεθηξφληα, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

έιθνληαη φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ πφιν).  

Έηζη, θαζψο έιθνληαη πνιιά καδί ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη επί-

ζεο πνιιά καδί ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ αθελφο, θαη επεηδή ηα ζε-

κειηψδε ηφληα θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηα ειεθηξφληα, ηα έιθνπλ ηφηε καδί ηνπο θαη έηζη: Καζψο ηα ζεκειηψδε 

ηφληα έιθνληαη, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, απφ ηνπο δχν πφινπο 

κηαο πεγήο, ηφηε έιθνπλ καδί ηνπο θαη ηα ειεθηξφληα (κέζσ ησλ εζσηε-

ξηθψλ-βαξπηηθψλ ηνπο πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ). Σφηε ηα ειε-
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θηξφληα πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ θάζνδν ή ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, 

έιθνληαη κε ηα ειεθηξφληα πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ άλνδν ή απιά ηφληα 

πξσηνλίσλ, επεηδή αθξηβψο ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα έιθνληαη. 

ηελ ζπλέρεηα, κφιηο ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πιεζηάζνπλ αξ-

θεηά κε ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ζηηο ιεγφκελεο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο, ηφηε εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα κεηαμχ ηνπο ην καγλεηηθφ-ειε-

θηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζεο, νπφηε ηφηε ηα ξένληα απηά ειεθηξφληα 

(ιφγσ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο), απσζνχληαη. Ζ άπσζε ηνπο απηή 

ιακβάλεη ρψξα φρη απιά κέζα ζηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ θαη πξνθαιεί ην 

θαηλφκελν ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο ηνπ αγσγνχ (πέξαλ ηνπ πιηθνχ 

ηνπ αγσγνχ σο αληίζηαζεο), αιιά ε άπσζε απηή απσζεί ηα ειεθηξφληα 

απηά ζηνλ γχξσ ηνπ αγσγνχ ρψξν. Σφηε παξάγεηαη-δεκηνπξγείηαη ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ αγσγνχ νιφγπξά ηνπ.  

Σα ζεκειηψδε ηφληα, δειαδή, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα απιά ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ θαη ζηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, απσζνχληαη θαη 

εθηφο ηνπ κεηαιιηθνχ αγσγνχ, αθνχ φπσο εμεγήζακε απηά κπνξνχλ λα 

βξίζθνληαη θαη ζην θελφ, ή ζηνλ αέξα θ.ιπ.. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο άπσζεο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηνλ εθηφο ηνπ αγσγνχ ρψξν, ηφηε δεκηνπξγνχλ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο πεδίν θαη εθηφο ηνπ αγσγνχ.  

Κη επεηδή ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο απηά έιθνληαη θαη πάιη, 

γη’ απηφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ απηφ πεδίν δελ δηαρέεηαη ζε 

φιν ηνλ ρψξν, αιιά ππάξρεη ζε θάπνηα απφζηαζε φπνπ θαη πάιη έιθεηαη 

θαη έηζη παξακέλεη ζηαζεξφ νιφγπξα ηνπ αγσγνχ. 

Έηζη, ην πεδίν νιφγπξα ηνπ αγσγνχ θέξεη θαη ειεθηξφληα, φηαλ είλαη 

ηζρπξφ θαη έηζη πξνθχπηεη ε ηάζε ηνπ πεδίνπ, πνπ γλσξίδνπκε φηη ζπρλά 

είλαη ζαλαηεθφξα (π.ρ. πεξηθξαγκέλνη κεηαζρεκαηηζηέο ζηελ Μέζε Σά-

ζε).   

Απηφο είλαη ν ιφγνο ηφηε, πνπ ε καγλεηηθή βειφλε απνθιίλεη απφ έλα 

θαιψδην πνπ θέξεη ειεθηξηθφ ξεχκα, φηαλ ηελ βάινπκε πάλσ απφ απηφ 

θαη κάιηζηα θαηά ηελ δηεχζπλζε ψζηε ε καγλεηηθή απηή βειφλε λα είλαη 

παξάιιεινο κε ηνλ αγσγφ. Μφιηο δειαδή ν αγσγφο πάξεη ειεθηξηθφ 

ξεχκα, ηφηε ε καγλεηηθή βειφλε απνθιίλεη, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πνπ θέξνπλ ηα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απσζνχληαη κεηα 

ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέξνπλ ηα πξσηφληα-ειεθηξφληα ζηελ κάδα ηεο κα-

γλεηηθήο βειφλεο. 

Να αλαθέξνπκε εδψ φηη επεηδή ηα καγλεηηθά θνξηία εμαζθνχλ ηζρπξφ-

ηεξα ην απσζηηθφ ηνπο παξά ην ειθηηθφ ηνπο θνξηίν, ζηηο ίδηεο θνληηλέο 

απνζηάζεηο, γη’ απηφ θαη εμαζθείηαη απηή ε άπσζε πξνο ηελ καγλεηηθή 

βειφλε, επεηδή: α) ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ θέξνπλ ηα α-

πιά ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απσζνχλ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ ηεο καγλεηηθήο βε-

ιφλεο, θαη β)ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ θέξνπλ ηα απιά 
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ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απσζνχλ ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφ-

ινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ ηεο καγλεηηθήο βειφ-

λεο) 

Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο, θαη ελψ βξί-

ζθνληαη κέζα ζηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζηα απιά ηφληα σλ ειε-

θηξνλίσλ (ζηα ειεθηξφληα δειαδή), εμαπιψλνληαη νιφγπξα ηνπ ειε-

θηξνθφξνπ αγσγνχ.  

Με φζν πην πνιχ δχλακε-ηάζε απσζνχληαη ηα παξαπάλσ ζεκειηψδε 

ηφληα (φζν δειαδή πεξηζζφηεξν ηζρχ έρεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηνπ αγσ-

γνχ), ηφζν πην πνιχ απμάλνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο πε-

δίν νιφγπξα ηνπ αγσγνχ, ή ηεο καγλεηηθήο βειφλεο, φπσο εμεγήζακε. 
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5. Πνπ νθείιεηαη ν ειεθηξηζκόο; ηα ξένληα ειεθηξόληα, ή πην α-

λαιπηηθόηεξα ζηα θνξηία ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πνπ απηά θέξνπλ; 

Μέζα ζε έλα ειεθηξηθό θύθισκα, ππάξρνπλ ειεθηξόληα πνπ είλαη 

θνξηηζκέλα κε καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ζεκειησδώλ ηό-

λησλ πξσηνλίσλ, θαη επίζεο ππάξρνπλ άιια ειεθηξόληα κέζα ζην θύ-

θισκα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν 

ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Όηαλ έρνπκε έιμε κεηαμύ ζεκειησδώλ ηόλησλ, ηα ηζρπξόηεξα ζε 

θνξηίν ζεκειηώδε ηόληα έιθνπλ ηα αζζελέζηεξά ηνπο. 

 

 

Δίκαη ζην ζπίηη κνπ, Γεθέκβξηνο κήλαο. Έμσ βξέρεη. 

Γξάθσ ζηνλ Ζ/Τ. Ξαθληθά κηα δπλαηή ιάκςε θαη ακέζσο ηα θψηα έ-

ζβεζαλ ζην ζπίηη κνπ, θαζψο έγξαθα. 

Μεηά απφ δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ην ειεθηξηθφ ξεχκα επαλήιζε. 

θέθηεθα ηφηε φηη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζην ζπίηη κνπ δελ ην πείξαμε 

θαλείο άιινο εθηφο απφ ηελ αζηξαπή… 

Άξαγε, ηη έρεη ζπκβεί; 

Ζ αζηξαπή δελ είλαη θάηη άιιν απφ κηα έιμε κεγάισλ πνζνηήησλ ε-

λέξγεηαο κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαη ελέξγεηαο κε αξλεηηθφ ειεθηξη-

θφ θνξηίν.  

Δμεγήζακε φηη ε ελέξγεηα απηή δελ είλαη θάηη άιιν απφ ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Δμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη θαηά ηελ έιμε ηνπο απηή παξάγνπλ 

θσο. 

Γελ είλαη απαξαίηεην δειαδή λα ππάξρεη χιε γηα λα παξαρζεί θσο, 

αιιά ηα ίδηα ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη απηά πνπ θέξνπλ ην ειεθηξηθφ 

θνξηίν θαη φηη εμαηηίαο απηψλ θνξηίδνληαη ηα ειεθηξφληα θαη ηα πξσηφ-

ληα επίζεο. 

Δπνκέλσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αζηξαπήο έρνπλ έι-

μεη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ ξένπλ κέζα ζην ειεθηξηθφ 

θχθισκα ηνπ ζπηηηνχ κνπ (εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν). 

Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο αζηξαπήο έρνπλ έιμεη 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ ξένπλ κέζα ζην ειεθηξηθφ θχ-

θισκα ηνπ ζπηηηνχ κνπ (εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν). 

Δπνκέλσο, κέζα ζην ειεθηξηθφ θχθισκα ηνπ ζπηηηνχ κνπ, κέζα ζην 

δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη’ επέθηαζε, ππάξρνπλ  ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Αλ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, ηφηε πξέπεη λα έρνπκε δχν παξνρέο ζην 

δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο: κηα παξνρή κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη 

κηα άιιε παξνρή κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 
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Αλ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα αθελφο, θαη κε δεδνκέλνπ φηη ηα πξσηφληα 

δελ ξένπλ κέζα ζην ειεθηξηθφ θχθισκα, αιιά κφλνλ ηα ειεθηξφληα ξέ-

νπλ ζε απηφ, αθεηέξνπ, απηά ζεκαίλνπλ φηη ππάξρνπλ ειεθηξφληα κέζα 

ζην θχθισκα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, 

θαη, επίζεο, ππάξρνπλ άιια ειεθηξφληα κέζα ζην θχθισκα πνπ είλαη 

θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Απφ ηα παξαπάλσ λα παξαηεξήζνπκε, φηη ηα πην ηζρπξά ζε θνξηίν ζε-

κειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνπλ ηα α-

ζζελέζηεξά ηνπο ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ, φπσο έγηλε πην πάλσ ζηελ πεξίπησζε ηεο αζηξαπήο. 

Βέβαηα, ζην θχθισκα ηνπ ζπηηηνχ κνπ, κεηά ηελ έιμε απηή θαη ηελ ε-

θηφλσζε ηνπ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (ιφγσ ηεο παξαγσγήο θσ-

ηφο-αζηξαπήο) επαλαηξνθνδνηήζεθε απφ ζεκειηψδε ηφληα ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη επαλήιζε ην θσο. 
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6. Η εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ πξσηνλίσλ κέζα ζηνλ ειε-

θηξνθόξν αγσγό. 

Τπάξρνπλ πξάγκαηη ηα απιά ηόληα ησλ πξσηνλίσλ ή ηα ειεθηξό-

ληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε θύξην καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό 

θνξηίν απηό ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη θέξνπλ ζεηηθό 

ειεθηξηθό θνξηίν. 

Η έλλνηα ηνπ θαινύ θαη ηνπ θαθνύ αγσγνύ (ή κνλσηή) ηνπ ειε-

θηξηζκνύ.  

Η εμήγεζε ηεο ύπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κνλσηή ζε έλα πιηθό.  

 

 

Ο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ πξσηνλίσλ κέζα ζηνλ αγσγό. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ κάδα ησλ αηφκσλ φ-

ηαλ απφ απηή πεξλάεη καγλεηηθφ πεδίν (ηεο π.ρ. ηνπ ξεπκαηνθφξνπ αγσ-

γνχ). Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο γίλεηαη σο εμήο: 

 

α) Έζησ ηα ειεθηξφληα πνπ έξρνληαη απφ ηελ άλνδν. 

Μηα παξέλζεζε: 

Γερφκαζηε φηη ππάξρνπλ ηφληα ειεθηξνλίσλ, δειαδή ειεθηξφληα πνπ 

θέξνπλ σο θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν απηφ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, απφ ην νπνίν θνξηίζηεθαλ θαη γη’ απηφ ηα 

παξαπάλσ απηά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Σν φηη κπνξνχλ ηα ειεθηξφληα λα θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαη 

λα θνξηηζηνχλ έηζη, φπσο αλαθέξακε πην πάλσ, απηφ καο βάδεη ζε ζθέ-

ςεηο θαη καο νδεγεί λα ην πνχκε ην θαηλφκελν ηεο θφξηηζεο ηεο κπαηα-

ξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ καο. 

Μηα κέξα ινηπφλ έκεηλε απφ κπαηαξία ηνπ απηνθίλεηφ κνπ θαη έκεηλα 

ζε έλα εξεκηθφ κέξνο. Πήξα ηειέθσλν έλα θίιν κνπ θαη αθνχ ήξζε ζπλ-

δέζακε ηηο δχν κπαηαξίεο καο(ζεηηθφ κε ζεηηθφ πφιν ην έλα θαιψδην θαη 

αξλεηηθφ κε αξλεηηθφ πφιν ην άιιν θαιψδην) θαη πήξε κπξνζηά ε κερα-

λή ηνπ δηθνχ κνπ απηνθηλήηνπ. Μεηά ην άθεζα ιίγε ψξα ψζηε λα θνξ-

ηψζεη ε κπαηαξία.  

Κη φηαλ ιέκε λα «θνξηψζεη ε κπαηαξία» δελ ελλννχκε λα θνξηψζεη ν 

έλαο κφλνλ πφινο ηεο, ν αξλεηηθφο, αιιά ελλννχκε λα θνξηψζεη θαη ν 

ζεηηθφο ηεο πφινο (αθνχ θαη απηφο αλ ηνλ ζπλδέζνπκε θάπνπ φηαλ θνξ-

ηψζεη, παξαηεξνχκε φηη απμήζεθε ην ειεθηξηθφ ηνπ θνξηίν). Άξα, γη’ 

απηφ ιέκε φηη ηα ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ έξρνληαη ζηελ άλνδν θνξηί-

δνπλ απηήλ, άξα ππάξρνπλ πξάγκαηη ηα ηφληα ησλ πξσηνλίσλ. 

Σέινο παξέλζεζεο. 

 

Να θάλνπκε ηψξα θαη κηα παξαηήξεζε: 

Δίπακε φηη, ζπλδέζακε ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο ηνπ ελφο απην-

θηλήηνπ κε ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο άιιεο κπαηαξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, 

θαη επίζεο φηη ζπλδέζακε ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο ηνπ ελφο απ-
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ηνθηλήηνπ κε ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο άιιεο κπαηαξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

κνπ, γηαηί έηζη γίλεηαη ε ζχλδεζε. 

Απηφ εμεγεί φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (κε ην ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν) έιθνληαη κεηαμχ ηνπο, θαη ε0πίζεο φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ πάιη έιθνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Σέινο παξαηήξεζεο.  

 

Σα ηφληα ειεθηξνλίσλ απηά έξρνληαη απφ ηνλ πφιν ηεο αλφδνπ, αθνχ 

απσζνχληαη απφ ηα εθεί ειεθηξφληα ηεο αλφδνπ. Απηά ηα ειεθηξφληα έ-

ρνπλ θνξηηζηεί απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ, αθνχ 

εμεγήζακε φηη απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θέξνπλ ζεηηθφ ε-

ιεθηξηθφ θνξηίν θαη ε άλνδνο θέξεη επίζεο ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Έηζη, φηαλ ηα ειεθηξφληα απηά θνξηηζηνχλ πνιχ, ηφηε ε κάδα ηνπο αξ-

ρηθά έιθεηαη απφ ηελ άλνδν, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ 

ηεο αλφδνπ έιθνπλ ηηο κάδεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηα νπνία έρνπλ θνξηηζηεί 

κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (απφ ηελ άλνδν). Σφηε ινηπφλ ηα ε-

ιεθηξφληα απηά πιεζηάδνπλ πην πνιχ πξνο ηελ άλνδν. 

Ο ιφγνο φηη ε άλνδνο θέξεη απμεκέλν θνξηίν κε ην νπνίνη κπνξεί θαη 

έιθεη ειεθηξφληα, είλαη φηη εθεί απσζνχληαη ήδε πνιιά ειεθηξφληα κε ηέ-

ηνην θνξηίν, απσζνχληαη δειαδή ζηελ πεξηνρή ηεο αλφδνπ ειεθηξφληα 

θνξηηζκέλα κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν ή θνξηηζκέλα κε ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ. ηαλ ινηπφλ απηφ ην θνξηίν ησλ εθεί ζπγθεληξσκέλσλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ γίλεη ηζρπξφηεξν απφ ην ππάξρνλ καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν πνπ ππήξρε εθεί, ηφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ εμαζθνχλ ην δηθφ ηνπο καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν απφ ηελ πεξηνρή απηή, απφ ην άθξν ηεο αλφδνπ, πνπ έρνπλ απσ-

ζεζεί. 

ηαλ φκσο πιεζηάζνπλ πάξα πνιχ, ηφηε ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο απσζνχληαη απφ ηελ άλνδν γηα ηνλ εμήο ιφγν: Σα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ ηα ειεθηξφληα ζηνλ εζσηεξηθφ πφιν 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο (γλσξίδνπκε φηη ηα ειεθηξφληα θέξνπλ δχν εζσ-

ηεξηθνχο πφινπο: έλαλ εζσηεξηθφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη έλαλ άιινλ εζσηεξηθφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). 

Σφηε ηα ειεθηξφληα απηά απσζνχληαη απφ ηελ άλνδν. Ζ άπσζή ηνπο 

φκσο απηή δελ γίλεηαη ηπραία, αιιά ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ 

ηεο αλφδνπ απσζνχλ ηνλ εζσηεξηθφ εθείλν φιν ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο α-

λφδνπ πνπ θέξεη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πξσηνλίσλ (αθνχ είλαη 

νκψλπκά ηνπο). 

Έηζη, ηα ειεθηξφληα ηεο αλφδνπ εηζέξρνληαη κέζα ζην θχθισκα ή α-

γσγφ θαη έρνπλ ζηξακκέλα πξνο ηνλ αγσγφ απηφ ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο (ηνλ νπνίν απσζνχλ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ). 

Σφηε ιέκε φηη ηα ειεθηξφληα ηεο αλφδνπ εηζέξρνληαη κέζα ζην θχ-

θισκα κε πξνζαλαηνιηζκφ, αθνχ θαζψο εηζέξρνληαη, ζηνλ κπξνζηηλφ 
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ηνπο κέξνο, ζην εζσηεξηθφ ηνπο θέξνπλ ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο. 

Καζψο ινηπφλ ηα ειεθηξφληα απφ ηελ άλνδν εηζέξρνληαη κέζα ζην θχ-

θισκα έρνληα ζηξακκέλα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ  ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ, εμαζθνχλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξ-

ηίν πξνο ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ-θπθιψκαηνο. 

α1) Αλ κελ ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ «αληαπνθξηζνχλ» θαη ζηξέςνπλ 

πξνο απηά ηα νκψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία, δειαδή αλ ηα πξσηφληα 

ζηξέςνπλ πξνο απηά ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπο, ηφηε πξνζαλαηνιίδνληαη θαη ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ. 

Σφηε ηα ξένληα ειεθηξφληα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ηα πξσηφληα 

ηνπ αγσγνχ. 

α2) Αλ φκσο ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ δελ «αληαπνθξηζνχλ» θαη δελ 

ζηξέςνπλ πξνο απηά ηα νκψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία, δειαδή αλ ηα 

πξσηφληα δελ ζηξέςνπλ πξνο απηά ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο, ηφηε δελ πξνζαλαηνιίδνληαη θαη ηα 

πξσηφληα ηνπ αγσγνχ. Σφηε δελ κπνξνχλ πιένλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ 

ηνλ αγσγφ ηα ξένληα απηά ειεθηξφληα.  

Έηζη ιέκε φηη έρνπκε πξνζαλαηνιηζκφ κεηαμχ ησλ ξεφλησλ ειεθηξν-

λίσλ πξνο ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ θαη κφλνλ έηζη θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

δηέιεπζή ηνπο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο κάδαο ησλ πξσην-

λίσλ κέζα ζηα άηνκα θαη ζηα κφξηα ηνπ αγσγνχ. 

 

β) Έζησ ηα ειεθηξφληα πνπ έξρνληαη απφ ηελ θάζνδν. 

Σα ηφληα ειεθηξνλίσλ απηά πνπ έξρνληαη απφ ηεο θάζνδν (αθνχ απσ-

ζνχληαη απφ ηα εθεί ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ. Απηά ηα ειεθηξφληα έρνπλ 

θνξηηζηεί απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ, αθνχ 

εμεγήζακε φηη απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θέξνπλ αξλε-

ηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαη ε θάζνδνο θέξεη επίζεο αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν. 

Έηζη, φηαλ ηα ειεθηξφληα απηά θνξηηζηνχλ πνιχ, ηφηε ε κάδα ηνπο αξ-

ρηθά έιθεηαη απφ ηελ θάζνδν, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ ηεο θαζφδνπ έιθνπλ ηηο κάδεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηα νπνία έρνπλ 

θνξηηζηεί κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (απφ ηελ θάζνδν). Σφηε ινη-

πφλ ηα ειεθηξφληα απηά πιεζηάδνπλ πην πνιχ πξνο ηελ θάζνδν. 

ηαλ φκσο πιεζηάζνπλ πάξα πνιχ, ηφηε ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο απσζνχληαη απφ ηελ θάζνδν γηα ηνλ εμήο ιφγν: Σα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ απσζνχληαη ακνηβαία κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ ηα ειεθηξφληα ζηνλ εζσηεξηθφ 

πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο (γλσξίδνπκε φηη ηα ειεθηξφληα θέξνπλ δχν 

εζσηεξηθνχο πφινπο: έλαλ εζσηεξηθφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ θαη έλαλ άιινλ εζσηεξηθφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ).   

Σφηε ηα ειεθηξφληα απηά απσζνχληαη απφ ηελ θάζνδν. Ζ άπσζή ηνπο 

φκσο απηή δελ γίλεηαη ηπραία, αιιά ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ 
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ηεο θαζφδνπ απσζνχλ ηνλ εζσηεξηθφ εθείλν φιν ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο 

θαζφδνπ πνπ θέξεη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (αθνχ είλαη νκψλπκά 

ηνπο). 

Έηζη, ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ εηζέξρνληαη κέζα ζην θχθισκα ή α-

γσγφ θαη έρνπλ ζηξακκέλα πξνο ηνλ αγσγφ απηφ ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο (ηνλ νπνίν απσζνχλ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ). 

Σφηε ιέκε φηη ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ εηζέξρνληαη κέζα ζην θχ-

θισκα κε πξνζαλαηνιηζκφ, αθνχ θαζψο εηζέξρνληαη, ζηνλ κπξνζηηλφ 

ηνπο κέξνο, ζην εζσηεξηθφ ηνπο θέξνπλ ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο. 

Καζψο ινηπφλ ηα ειεθηξφληα απφ ηελ θάζνδν εηζέξρνληαη κέζα ζην 

θχθισκα έρνληα ζηξακκέλα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ  

ηφλησλ πξσηνλίσλ, εμαζθνχλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξ-

ηίν πξνο ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ-θπθιψκαηνο. 

β1) Αλ κελ ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ «αληαπνθξηζνχλ» θαη ζηξέςνπλ 

πξνο απηά ηα νκψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία, δειαδή αλ ηα πξσηφληα 

ζηξέςνπλ πξνο απηά ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ηνπο, ηφηε πξνζαλαηνιίδνληαη θαη ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ. 

Σφηε ηα ξένληα ειεθηξφληα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ηα πξσηφληα 

ηνπ αγσγνχ.  Ο αγσγφο απηφο ιέγεηαη ηφηε θαιφο αγσγφο ηνπ ειεθηξη-

ζκνχ.  

β2) Αλ φκσο ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ δελ «αληαπνθξηζνχλ» θαη δελ 

ζηξέςνπλ πξνο απηά ηα νκψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία, δειαδή αλ ηα 

πξσηφληα δελ ζηξέςνπλ πξνο απηά ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο, ηφηε δελ πξνζαλαηνιίδνληαη θαη ηα πξσ-

ηφληα ηνπ αγσγνχ. Σφηε δελ κπνξνχλ πιένλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ηνλ 

αγσγφ ηα ξένληα απηά ειεθηξφληα. Ο αγσγφο απηφο ιέγεηαη ηφηε θαθφο 

αγσγφο ηνπ ειεθηξηζκνχ.  

Έηζη, αλ ζέινπκε λα πεξάζεη κέζα απφ κηα ξάβδν π.ρ. γπαιηνχ ειε-

θηξηθφ ξεχκα, απηφ δελ ζα γίλεη. Απηφ εμεγείηαη επεηδή δελ γίλεηαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξσηνλίσλ ζην πιηθφ απηφ, δειαδή δελ ζπληάζ-

ζνληαη ηα πξσηφληα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξάζνπλ ηα ειεθηξφληα 

απφ ηελ κάδα ηνπο. 

Δπνκέλσο, ε κε δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ κνλσηή πξνθχπηεη ε-

πεηδή ηα πξσηφληα δελ πξνζαλαηνιίδνληαη κε ηα ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Πνηνο φκσο είλαη ν ιφγνο πνπ ηα πξσηφληα δελ πξνζαλαηνιίδνληαη 

πξνο ηα ξένληα ειεθηξφληα ζε φια ηα πιηθά ζψκαηα; 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Ο δνκηθφο ιίζνο ηνπ πξσηνλίνπ δελ είλαη ίδηνο ζε φια ηα ρεκηθά ζηνη-

ρεία. Αλάινγα ζε πνηα θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο, θπξίσο, ηεο δεκηνπξγί-

αο έρεη δεκηνπξγεζεί ην θάζε πξσηφλην θέξεη θαη αληίζηνηρν θνξηίν ζε-

κειησδψλ ηφλησλ. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ ζπκπίεζε πνπ δέρηεθε ην θάζε 

πξσηφλην ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο θαη ζε άιιεο ζπγθξνχζεηο, έρεη ράζεη 

απφ ην καγλεηηθφ ηνπ θνξηίν. Μπνξεί δειαδή ε κάδα ελφο πξσηνλίνπ λα 
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είλαη ε ίδηα ζε φια ηα ρεκηθά ζηνηρεία, φκσο ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ δελ είλαη ην 

ίδην. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ άιινηε είλαη κεησκέλε ε πνζφηεηα ελέξγεηαο 

ή αιιηψο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ ηνπ ζην εζσηεξηθφ θέληξν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ, ή άιινηε είλαη κεησκέλε ε πνζφηεηα ελέξγεηαο ή αιιηψο ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ ηνπ ζην εζσηεξηθφ θέληξν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ηνπ. Κη φηαλ έρνπκε κεησκέλε απηή ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο ή αιιηψο ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

ή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα πξσηφληα ηνπ πιηθνχ απηνχ, 

ηφηε απηά δελ αιιειεπηδξνχλ κε ηα ξένληα ειεθηξφληα. Άιιε πεξίπησζε 

είλαη λα ππάξρεη ηζρπξή έιμε κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ πξσηνλίσλ κε ηα ε-

ιεθηξφληα ηνπ ίδηνπ αηφκνπ (ή θαη γεηηνληθνχ αηφκνπ) νπφηε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ πιηθνχ απηνχ είλαη 

«δεζκεπκέλα» κε εηεξψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία θαη δελ αιιειεπη-

δξνχλ έληνλα κε ηα ξένληα ειεθηξφληα. 

 

Έηζη ιέκε φηη έρνπκε πξνζαλαηνιηζκφ κεηαμχ ησλ ξεφλησλ ειεθηξν-

λίσλ πξνο ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ θαη κφλνλ έηζη θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

δηέιεπζή ηνπο. 

Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο κάδαο ησλ πξσ-

ηνλίσλ κέζα ζηα άηνκα θαη ζηα κόξηα ηνπ αγσγνύ. 

 

Γελ ζα επεθηαζνχκε φκσο άιιν ζε απηφ ην ζέκα, γηαηί αλαιπηηθφηεξα 

ζα παξαζέζνπκε απηά ζηελ ζεηξά ησλ βηβιίσλ καο πνπ αθνινπζεί. 

Να δνχκε φκσο ιίγα θαη γηα ηνλ καγλεηηζκφ, κε βάζε ηα φζα εθζέζα-

κε πην πάλσ.  



50 

 

7. Μαγλεηηζκόο. Ιδηόηεηεο ηνπ καγλεηηζκνύ. 

Η έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηνλ καγλεηη-

θό πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηνλ καγλεηη-

θό πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο καγλήηηζεο ελόο πιηθνύ θαη ε δεκηνπξγία δύν λέσλ 

πόισλ ζην καγλεηηδόκελν πιηθό. 

 

 

«Ηιεθηξηζκόο 

Σα ειεθηξηθά θαηλφκελα είλαη γλσζηά απφ ηνλ 6ν π.Υ. αηψλα. Πξψηνο 

ν Θαιήο ν Μηιήζηνο παξαηήξεζε πσο ην ήιεθηξν (αιιηψο θερξηκπάξη), 

φηαλ ηξηθηεί πάλσ ζε χθαζκα, απνθηά ηελ ηδηφηεηα λα έιθεη ειαθξά α-

ληηθείκελα. Αλάινγεο παξαηεξήζεηο έθαλε θαη ν Θεφθξαζηνο, πεξίθεκνο 

γεσιφγνο θαη βνηαλνιφγνο ηνπ 4νπ π.Υ. αη., θαη ν Πιίληνο ν Νεφηεξνο 

(1νο κ.Υ. αη.). Με ην θαηλφκελν αζρνιήζεθε θαη ν Αξηζηνηέιεο, πνπ ε-

πηζήκαλε πσο νη ειθηηθέο δπλάκεηο ηνπ ειέθηξνπ είλαη πην αζζελείο απφ 

ηνπ καγλήηε». 

 

«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 2, ζει. 317. 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

Με αθνξκή ηα παξαπάλσ λα πάξνπκε θαη’ αξρήλ κηα ξάβδν καγλήηε. 

Δμσηεξηθά θαίλεηαη απιή. Να επεμεγήζνπκε, φκσο, ηα εμήο: 

Με ηελ ηξηβή παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. Παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Αλ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα, ηφηε 

ην ζψκα ζην νπνίν παξάγνληαη θέξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Αλ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα, 

ηφηε ην ζψκα ζην νπνίν παξάγνληαη θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

ηνλ καγλήηε φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη πνιχ ηζρπξά ζε απηφλ. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη απηά λα απσζνχληαη πξνο ηα δχν ηνπ άθξα, 

επεηδή αθξηβψο ηα ζεκειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο α-

πσζνχληαη.  

Οη ηδηφηεηεο ηνπ καγλεηηζκνχ δελ νθείινληαη ζηελ κάδα ηνπ καγλήηε, 

αιιά ζηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέξεη κέζα ηεο ε κάδα απηή. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο, ηφηε, πνπ θαζψο απσζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη θαηαιήγνπλ-απσζνχκελα πξνο ην έλα άθξν ηνπ καγλήηε 

δεκηνπξγνχλ πφιν, ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θέ-

ξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν ελψ ηα άιια ζεκειησδψλ ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ απσζνχληαη θαη θαηαιήγνπλ ζην άιιν άθξν ηνπ καγλήηε, φπνπ 
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θη απηά εθεί δεκηνπξγνχλ ηνλ δηθφ ηνπο πφιν, ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Έηζη παξάγνληαη-δεκηνπξγνχληαη νη δχν πφινη ελφο καγλήηε. 

Δμάιινπ, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν καγλήηεο απμάλεη ην καγλεηηθφ 

ηνπ θνξηίν πξνο ηα δχν ηνπ άθξα, επεηδή πξνο απηά ηα άθξα ηνπ απσ-

ζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα, ελψ ζην θέληξν ηνπ καγλήηε ηα καγλεηηθά 

θνξηία κεηψλνληαη, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απηά ηα ζε-

κειηψδε ηφληα απσζνχληαη. Κη φηαλ εμαζζελήζνπλ πνιχ θαη δελ απσ-

ζνχληαη πιένλ, ζην θέληξν ηνπ, ηφηε ην θέληξν ηνπ θέξεη αλάινγα εμα-

ζζελεκέλν ην καγλεηηθφ ηνπ θνξηίν. 

Έηζη, ελψ ε κάδα ηνπ καγλήηε είλαη ε ίδηα, φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη παξάγνπλ-

δεκηνπξγνχλ πφινπο. Απηφ εμάιινπ καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη φια ηα 

καδί ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ-παξάγνπλ έλαλ πφιν: 

ηα κελ ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη φια καδί θαη δεκηνπξ-

γνχλ ηνλ δηθφ ηνπο πφιν, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ επί-

ζεο έιθνληαη φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ δηθφ ηνπο επίζεο πφιν. 

 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ δελ απσζνχληαη απιά ζηελ ξάβδν ηνπ καγλήηε θαη δελ δεκηνπξγνχλ 

απιά ηνπο δχν καγλεηηθνχο ηνπ πφινπο. 

Παξαηεξνχκε φηη κεηαμχ ησλ δχν πφισλ θπθινθνξνχλ νη καγλεηηθέο 

δπλακηθέο γξακκέο. πγθεθξηκέλα απφ ηνλ βφξεην (πην αζζελή) καγλεηη-

θφ πφιν μεθηλνχλ νη καγλεηηθέο γξακκέο θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ άιινλ, 

ηνλ βφξεην (ηζρπξφηεξν) καγλεηηθφ πφιν. 

 

κσο, εκείο γλσξίδνπκε φηη ν θάζε έλαο καγλεηηθφο πφινο εμαζθεί ν-

ιφγπξά ηνπ καγλεηηθφ πεδίν, δειαδή θαη ν βφξεηνο (αζζελέζηεξνο) θαη ν 

λφηηνο (ηζρπξφηεξνο) καγλεηηθφο πφινο εμαζθνχλ νιφγπξά ληνπο καγλε-

ηηθά πεδία. Με άιια ιφγηα, θαη νη δχν καγλεηηθνί πφινη εθπέκπνπλ νιφ-

γπξά ηνπο καγλεηηζκφ θαη παξάγνπλ ην δηθφ ηνπο καγλεηηθφ πεδίν ν θάζε 

έλαο απφ ηνπο δχν απηνχο καγλεηηθνχο πφινπο. 

Πψο ηφηε ηα καγλεηηθά θνξηία μεθηλνχλ κφλνλ απφ ηνλ βφξεην καγλε-

ηηθφ πφιν θαη θαηεπζχλνληαη-έιθνληαη απφ ηνλ λφηην καγλεηηθφ πφιν, φ-

ηαλ γλσξίδνπκε φηη θαη απφ ηνπο δχν καγλεηηθνχο πφινπο παξάγεηαη θαη 

εθπέκπεηαη ην καγλεηηθφ ηνπο θνξηίν; 

 

Καλνληθά, γλσξίδνπκε, φηη θαη απφ ηνπο δχν καγλεηηθνχο πφινπο ηεο 

παξαπάλσ καγλεηηθήο ξάβδνπ εθπέκπνληαη καγλεηηθά θνξηία. 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο: 

Αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη ζηελ καγλεηηθή ξάβδν θαη θα-

ηαιήγνπλ (απσζνχκελα) ζηνπο δχν πφινπο ηεο, ηφηε γηαηί έρνπκε ηελ δε-

κηνπξγία ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ απφ ηνλ θάζε έλαλ πφιν;  

Ση αλαγθάδεη δειαδή ηα ζεκειηψδε ηφληα λα εθπέκπνληαη ή λα απσ-

ζνχληαη απφ ηνλ θάζε έλαλ καγλεηηθφ πφιν; 
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Αο επηκεθχλνπκε ηψξα ην κήθνο ηεο καγλεηηθήο απηήο ξάβδνπ κέρξη 

λα εμαζζελήζεη ην θνξηίν κεηαμχ ησλ δχν πφισλ ηεο. (Απηφ ζα ην δνχ-

κε-παξαηεξήζνπκε ζε κηα καγλεηηθή βειφλε πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ελ-

δηάκεζα). 

Σφηε ζα δνχκε φηη ε καγλεηηθή βειφλε ζηξέθεηαη ή απνθιίλεη ιηγφηε-

ξν, αθνχ ηα θνξηία πνπ δέρεηαη είλαη ιηγφηεξα (φζν πεξηζζφηεξν ηζρπξά 

είλαη ηα θνξηία ηνπ καγλεηηζκνχ πνπ δέρεηαη ε καγλεηηθή βειφλε, παξα-

ηεξνχκε φηη ηφζν πεξηζζφηεξν απνθιίλεη).    

 

Σν εξψηεκα έρεη λα θάλεη κε ηελ εμήο παξαηήξεζε: Αλεμάξηεηα απφ 

ηελ δχλακε έιμεο πνπ εμαζθείηαη κεηαμχ ησλ δχν φισλ κηαο καγλεηηθήο 

ξάβδνπ, πνπ νθείιεηαη ε δχλακε άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ 

ηνλ πφιν ηνπο (αθνχ φπσο εμεγήζακε ν θάζε έλαο απφ ηνπο καγλεηηθνχο 

πφινπο εμαζθεί καγλεηηθφ πεδίν νιφγπξά ηνπ;). 

 

Πην πάλσ, εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα γηα λα απσζεζνχλ πξέ-

πεη λα βξεζνχλ θνληά ζηα νκψλπκα ηνπο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο ζεκειηψδε ηφληα. Γειαδή, γηα λα απσζεζνχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ απφ ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ 

καγλήηε καο, πξέπεη λα βξεζνχλ πνιχ θνληά ζε άιια ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ (αθνχ είλαη γλσζηφ, φπσο αλαθέξακε, φηη ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ). Απηφ ινηπφλ ζπκβαίλεη ζηνλ καγλε-

ηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, δειαδή γηα λα απσζεζνχλ 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απφ ηνλ πφιν απηφ θαη λα δεκηνπξ-

γήζνπλ πεδίν νιφγπξα απφ ηνλ καγλεηηθφ απηφ πφιν απηφ πξέπεη λα 

βξεζνχλ πνιχ θνληά (δειαδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο) κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ είλαη ηα νκψλπκά ηνπο ζηηο ζρε-

ηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο). Απηφ θαη γίλεηαη σο εμήο: 

 

α) Ζ άπσζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ηεο καγλεηηθήο καο ξάβδνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζηνλ καγλεηηθφ 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Μέζα ζηνλ δνκηθφ ιίζν ηνπ πξσηνλίνπ (φπσο θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ) π-

πάξρνπλ δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη: ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Αλ ινηπφλ ηα θαηαθζάλνληα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, ζηνλ πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο καγλεηηθήο ξάβδνπ καο, απμε-

ζνχλ ηφζν, ψζηε λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζηα πξσηφληα [θαη ειεθηξφληα]), 

ηφηε εμαζθείηαη κεηαμχ ηνπο ε άπσζε.  
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Δμαηηίαο ηεο άπσζεο απηήο παξάγεηαη ην ιεγφκελν καγλεηηθφ πεδίν 

γχξσ απφ ηνλ πφιν απηφ ή γχξσ απφ ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ. 

 

β) Ζ άπσζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηεο καγλεηηθήο καο ξάβδνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζηνλ καγλεηηθφ 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Μέζα ζηνλ δνκηθφ ιίζν ηνπ πξσηνλίνπ (φπσο θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ) π-

πάξρνπλ δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη: ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Αλ ινηπφλ ηα θαηαθζάλνληα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, ζηνλ πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο καγλεηηθήο ξάβδνπ καο, απμε-

ζνχλ ηφζν, ψζηε λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ (πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ζηα πξσηφληα [θαη ειεθηξφληα]), ηφηε 

εμαζθείηαη κεηαμχ ηνπο ε άπσζε.  

Δμαηηίαο ηεο άπσζεο απηήο παξάγεηαη ην ιεγφκελν καγλεηηθφ πεδίν 

γχξσ απφ ηνλ πφιν απηφ ή γχξσ απφ ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ. 

 

Δπνκέλσο, 

ηαλ ιέκε καγλεηηθφ πεδίν: 

Α) ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν έρνπκε ην καγλεηηθφ πεδίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ελψ 

Β) ηνλ άιινλ καγλεηηθφ πφιν έρνπκε ην καγλεηηθφ πεδίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

Δπίζεο ζε θάζε καγλεηηθφ πφιν ππάξρεη κηα δχλακε άπσζεο ηνπ θνξ-

ηίνπ ηνπ, πνπ εμαξηάηαη απφ ηα νκψλπκα καγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα πξσηφληα (θαη ειεθηξφληα) ηνπ πφινπ απηνχ. 

Σν αλάινγν παξαηεξείηαη θαη ηνλ ειεθηξηθφ πφιν κηαο κπαηαξίαο, ζην 

ειεθηξηθφ ξεχκα δειαδή. 

 

Δπνκέλσο, γηα λα πξνθιεζεί ε άπσζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηνπο δχν καγλεηηθνχο 

πφινπο ηνπ πιηθνχ ηνπ καγλήηε, ζεκαίλεη φηη ν καγλήηεο θέξεη ηζρπξά 

θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ αληίζηξνθα. 

Άιισζηε, ην φηη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ παξά ε κάδα ηνπ 

πιηθνχ ηνπ καγλήηε παίδνπλ ηνλ ξφιν απηφ, ηεο άπσζεο δειαδή κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο, απνδεηθλχεηαη επεηδή κπνξνχκε κηα άιιε 

κάδα, ελφο άιινπ πιηθνχ, π.ρ. ηνπ ζηδήξνπ λα ηελ θνξηίζνπκε θαη λα ηελ 

κεηαηξέςνπκε ζε καγλήηε. 
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ηαλ ινηπφλ ιέκε λα θνξηίζνπκε ηελ κάδα ηνπ ζηδήξνπ, ζεκαίλεη φηη 

πξέπεη λα ηεο παξάζρνπκε θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ φηαλ καγλεηίδνπκε έλα θνκκάηη ζίδεξν, θξν-

ληίδνπκε ψζηε ν καγλήηεο πνπ ηξίβνπκε πάλσ ζην θνκκάηη ηνπ ζηδήξνπ 

λα θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Ζ έλλνηα απηήο ηεο ίδηαο θνξάο-

θαηεχζπλζεο ηνπ καγλήηε, πξνθεηκέλνπ λα καγλεηίζνπκε ηνλ ζίδεξν, εί-

λαη φηη ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα (ηα νπνία παξάγνληαη κέζσ ηεο 

ηξηβήο ηνπ καγλήηε καο) είλαη δχν εηδψλ: ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Δπεηδή απηά απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, πάλε θαη 

δεκηνπξγνχλ πφινπο (απσζνχκελα). Ο θάζε ηέηνηνο πφινο βξίζθεηαη ζε 

αληίζεηε-αληηδηακεηξηθή θαηεχζπλζε κε ηνλ άιιν, αθνχ απσζνχληαη. 

Έηζη φζν εκείο θηλνχκε-ηξίβνπκε ηνλ καγλήηε καο θαηά ηελ ίδηα θα-

ηεχζπλζε, ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ πάλε θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο ίδηεο θαηεπζχλζεηο θαη 

έηζη εληζρχνληαη νη πφινη ηνπο. 

Αλ φκσο αιιάδνπκε ζπλέρεηα ηελ  θνξά ηξηβήο, ηφηε θαηεπζχλνπκε 

πξνο άιιν ζεκείν-ζέζε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα θαη δηαρέεηαη ην 

καγλεηηθφ ηνπο θνξηίν, αθνχ δελ βξίζθνληαη πιένλ φια ζπγθεληξσκέλα 

ζε κηα ζέζε, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ πφιν. 

Έηζη, απφ ηελ καγλήηηζε ελφο θνκκαηηθνχ ζηδήξνπ, παξάγνληαη ζηνλ 

ζίδεξν δχν λένη καγλεηηθνί πφινη. 

 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν απνθηάεη καγλεηηθέο ηδηφηεηεο έλα πιηθφ φηαλ ην 

ηξίβνπκε. 

Με άιια ιφγηα, ιφγσ ηεο ηξηβήο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα: παξά-

γνληαη δειαδή ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ. 

Απηά θνξηίδνπλ ηελ κάδα ηνπ πιηθνχ πνπ ηξίβνπκε θαη έηζη δεκηνπξ-

γνχλ πφινπο. κσο εκείο παξαηεξνχκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελφο-ηζρπ-

ξφηεξνπ καγλεηηθνχ πφινπ, αιιά έρνπλ δεκηνπξγεζεί δχν λένη κα-

γλεηηθνί πφινη, πνπ ν θαζέλαο εμαζθεί ην δηθφ ηνπ καγλεηηθφ θνξηίν, α-

λεμάξηεηα αλ ν έλαο είλαη ν ηζρπξφηεξνο. 
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8. Η παξαγσγή-δεκηνπξγία ησλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ, 

αξρηθά, αξρίδεη θαη από ηνπο δύν καγλεηηθνύο πόινπο. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θίλεζεο ησλ καγλεηηθώλ δπλα-

κηθώλ γξακκώλ. 

 

 

Αλ ινηπφλ απφ ηνλ θάζε καγλεηηθφ πφιν κηαο καγλεηηθήο ξάβδνπ, ή 

γεληθά, αλ απφ ηνπο δχν καγλεηηθνχο πφινπο εθπέκπνληαη ηέηνηα καγλε-

ηηθά θνξηία, ηφηε: 

Δπεηδή ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ζα έρνπκε 

ηελ κεηαμχ ηνπο έιμε, θαηά ηνλ εμήο ηξφπν: 

η) Ο καγλεηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ηεο καγλε-

ηηθήο ξάβδνπ ή γεληθά ηνπ καγλήηε, ζα έιμεη ηα εθπεκπφκελα ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ. Σφηε ζα δεκηνπξγεζνχλ νη καγλεηηθέο γξακκέο απφ ηνλ καγλε-

ηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο ηνλ άιιν καγλεηηθφ 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

ηη) Ο καγλεηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηεο κα-

γλεηηθήο ξάβδνπ ή γεληθά ηνπ καγλήηε, ζα έιμεη ηα εθπεκπφκελα ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ. Σφηε ζα δεκηνπξγεζνχλ νη καγλεηηθέο γξακκέο απφ ηνλ κα-

γλεηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο ηνλ άιιν καγλε-

ηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

 

Δπνκέλσο, αξρηθά ζα μεθηλήζνπλ νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο θαη 

απφ ηνπο δχν πφινπο, αθνχ ν θαζέλαο ηνπο εθπέκπεη ην καγλεηηθφ ηνπ 

θνξηίν νιφγπξά ηνπ αθελφο, θαη αθεηέξνπ ν άιινο καγλεηηθφο πφινο έι-

θεη ηα εηεξψλπκά ηνπ καγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ άιινπ 

καγλεηηθνχ πφινπ. 

 

Δκείο φκσο βιέπνπκε ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο λα θαηεπζχ-

λνληαη κφλνλ απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν (απφ ηνλ βφξεην ή αζζελέ-

ζηεξν), πξνο ηνλ άιιν (λφηην, πνπ είλαη ν ηζρπξφηεξνο), φπσο βεβαηψλεη 

ε καγλεηηθή καο βειφλε. 

 

Πην πάλσ αλαθέξακε φηη ηα καγλεηηθά θνξηία εμαζθνχληαη θαη απφ 

ηνπο δχν καγλεηηθνχο πφινπο καδί, θαη απηφ ην εμεγήζακε. 

Βιέπνπκε φκσο ηα καγλεηηθά θνξηία λα αθνινπζνχλ κφλνλ ηελ δηεχ-

ζπλζε απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν (απφ ηνλ βφξεην-αζζελέζηεξν) πξνο 

ηνλ άιινλ (λφηην ή ηζρπξφηεξν). 

Απηφ γίλεηαη γηα ηνλ εμήο ιφγν: 

Σα καγλεηηθά θνξηία θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα, φπσο εμεγήζακε. 

Απηά ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

καγλεηηθά θνξηία ηνπ ελφο πφινπ αιιά θαη ηνπ άιινπ πφινπ θαζψο κε-
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ηαθηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ πφιν πξνο ηνλ άιιν, αξρηθά έιθνληαη. ηελ 

ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν, έλαλ δηπιφ ζχλνινζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, πνπ νλνκάδεηαη καγλεηηθήδπλακηθή γξακκή. 

Απηή ινηπφλ ε καγλεηηθή δπλακηθή γξακκή θηλείηαη ηψξα κφλνλ πξνο 

ηνλ πφιν πνπ είλαη ν ηζρπξφηεξνο ζε θνξηίν, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο, επεηδή απηφο εμαζθεί ηζρπξφηεξε ηελ έιμε ηνπ. 

Έηζη εκείο βιέπνπκε ηα καγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ή αι-

ιηψο ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο λα θηλνχληαη κφλνλ πξνο ηνλ έλαλ 

καγλεηηθφ πφιν, ελψ φπσο είπακε θαη νη δχν καδί καγλεηηθνί πφινη εμα-

ζθνχλ θαη απσζνχλ νιφγπξά ηνπο ηα καγλεηηθά ηνπο θνξηία θαη έηζη δε-

κηνπξγείηαη ην καγλεηηθφ ηνπο πεδίν. 
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9. Η εμήγεζε ηεο θόξηηζεο ησλ δύν πιαθώλ ελόο θσηνζηνηρείνπ 

από ην ειηαθό θσο (από ηα θσηόληα). 

Η εμήγεζε ηεο άπσζεο ησλ θσηνλίσλ ηεο ίδηαο πιάθαο θαη ε θόξ-

ηηζε ηνπ πόινπ ελόο ζπζζσξεπηή.  

Η εμήγεζε ηεο θόξηηζεο κηαο ειεθηξηθήο πεγήο από ηα θσηόληα.  

Η εμήγεζε ηεο απνβνιήο ειεθηξνλίσλ από ηα κέηαιια, όηαλ απηά 

θνξηίδνληαη από ην θσο. 

Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνζηνηρείνπ. 

 

 

 

ηη ηα είδε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (ή θσηνλίσλ) πνπ θέξνπλ καγλε-

ηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία είλαη δχν, απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

θφξηηζε ηνπ θσηνζηνηρείνπ (αθνχ θέξνπλ δχν είδε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ 

αθελφο, θαη επεηδή θηλνχληαη πξνο δχν κφλνλ θαηεπζχλζεηο αθεηέξνπ). 

ην θσηνζηνηρείν, δειαδή,π.ρ. ην ειηαθφ θσο θαζψο έιθεηαη απφ ηελ 

καχξε επηθάλεηα ηνπ θσηνζηνηρείνπ, ζηε ζπλέρεηα δηαρσξίδεηαη ζηηο δχν 

πιάθεο ηνπ, επεηδή αθξηβψο ζπκβαίλεη ην εμήο:  

Αθελφο κελ θαζψο ζπγθεληξψλεηαη πνιχ θσο ζην καχξν ρξψκα ηεο ε-

πηθάλεηαο ηνπ ζπιιέθηε ηνπ (έρνπκε εδψ έιμε κεηαμχ ηνπ καχξνπ ρξψ-

καηνο θαη ηνπ θσηφο) εμαζθνχληαη κεηαμχ ηψλ πνιιψλ ήδε ζπγθεληξσ-

κέλσλ θσηνλίσλ (πνπ απνηεινχλ ην ειηαθφ θσο) νη απσζηηθέο δπλάκεηο 

κεηαμχ ηνπο (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο εμεγήζακε φηη εμαζθνχ-

ληαη νη απσζηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). Σφηε, ηα δχν είδε ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ (ή θσηνλίσλ ελέξγεηαο) πνπ απνηεινχλ ην ειηαθφ θσο δηαρσξίδν-

ληαη, επεηδή αθξηβψο απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο. Απφ ηνλ δηαρσξηζκφ απηφ 

(απφ ηελ παξαπάλσ άπσζε) ην κελ έλα είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ, πνπ 

θέξνπλ ηα θσηφληα, θαηεπζχλεηαη-απσζείηαη πξνο ηελ κηα πιάθα ηνπ 

θσηνζηνηρείνπ απφ ηελ νπνία θαη έιθεηαη (κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ-

βαξπηηθψλ πφισλ ηα σλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ εθεί πξσηνλίσλ-

ειεθηξνλίσλ), θαη αθεηέξνπ ην άιιν είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ, πνπ επί-

ζεο θέξνπλ ηα θσηφληα,  απσζείηαη θαη θαηεπζχλεηαη ζηελ άιιε πιάθα 

ηνπ θσηνζηνηρείνπ απφ ηελ νπνία επίζεο έιθεηαη (κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ-

βαξπηηθψλ πφισλ ηα σλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ εθεί πξσηνλίσλ-

ειεθηξνλίσλ). 

Έηζη έρνπκε ηελ θφξηηζε ησλ δχν πιαθψλ ηνπ θσηνζηνηρείνπ κε ην ε-

ιηαθφ θσο, κε ηα δχν είδε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (ή θσηνλίσλ) ηνπ ε-

ιηαθνχ θσηφο. Με άιια ιφγηα ε θάζε πιάθα ηνπ θσηνζηνηρείν είλαη έλαο 

πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ, νπφηε ε κηα πιάθα θέξεη ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη έρεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ελψ ε άιια πιάθα θέξεη 

ζεκειηψδε ειεθηξνλίσλ θαη έρεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 
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Αο δνχκε ιίγν αλαιπηηθφηεξα ην ίδην ζέκα, παίξλνληαο έλα ζρεηηθφ α-

πφζπαζκα: 

 

«Φσηνζηνηρείν 

Έλα θσηνζηνηρεία θαηαζθεπάδεηαη κε ηξφπν παξφκνην κε κηα δίνδν ε-

κηαγσγνχ (βι. παξάγξ. 12-6). Κάζε έλα ζηνηρείν έρεη κηα ζηξψζε ππξη-

ηίνπ κε πξφζκημε βαξίνπ, κε πάρνο κφλν 5 x 10
-2

cm. Ζ ζηξψζε απηή θα-

ιχπηεηαη κε κηα δεχηεξε ζηξψζε, κε πάρνο κφλν 1 x 10
-4

cm, απφ ππξίηην 

κε πξφζκημε θσζθφξνπ. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηφηεξνπ ζηξψ-

καηνο εθηίζεηαη ζην ειηαθφ θσο. ηαλ πέθηεη θσο ζην θσηνζηνηρείν, 

εκθαλίδεηαη κηα ηάζε κεηαμχ ησλ δχν ζηξψζεσλ. Ζ ηάζε απηή είλαη ιίγν 

κηθξφηεξε απφ 1 volt. Δίλαη θαλεξφ φηη πξέπεη λα ζπλδέζνπκε ζε ζεηξά 

ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ ηέηνηα θσηνζηνηρεία γηα λα πάξνπκε κία ηάζε 

πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο. 

Αγψγηκα ζχξκαηα ζπλδένληαη επάλσ ζε θάζε ζηξψζε θαη επηηξέπνπλ 

ηελ ξνή ησλ θνξηίσλ. Τπφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο, ην ιεπηφ-

ηεξν εμσηεξηθφ ζηξψκα θνξηίδεηαη αξλεηηθά θαη ην παρχηεξν ζεηηθά. Αλ 

έλα θσηνζηνηρείν δέρεηαη έληαζε ειηαθήο ελέξγεηαο πεξίπνπ 10 millia-

wat / cm
2
 θαη ην θσηνζηνηρείν είλαη βξαρπθπθισκέλν, ε ππθλφηεηα ηνπ 

ξεχκαηνο είλαη πεξίπνπ 2 milliampere / cm
2
 επηθάλεηαο ηνπ θσηνζηνη-

ρείνπ. Πξέπεη λα ζπλδέζνκε παξάιιεια κεγάιν αξηζκφ απφ ζεηξέο θσ-

ηνζηνηρείσλ γηα λα πάξνκε ξεχκα κε πξαθηηθά ρξήζηκν κέγεζνο. Ζ ζπ-

ζηνηρία ηεο θσηνγξαθίαο πεξηιακβάλεη 120.000 ζηνηρεία. ε ιακπξφ ή-

ιην παξάγεη κέγηζηε ηζρχ 25 kw. 

Δπεηδή ην ειηαθφ θσο είλαη δηαθνπηφκελε πεγή ηζρχνο, πξέπεη λα θξν-

ληίζνκε λα απνζεθεχζνκε ελέξγεηα ηηο ψξεο πνπ ππάξρεη θσο, πα-

ξάιιεια κε ηελ παξνρή ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ. ’ απ-

ηή ηελ εγθαηάζηαζε, ε ελέξγεηα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ αληιηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θνξηηζηεί κηα κεγάιε ζπζηνηρία 

κπαηαξηψλ κνιχβδνπ. Έηζη έρνκε ελέξγεηα απφ ηηο κπαηαξίεο φηαλ είλαη 

ζθνηάδη ή ην θσο δελ είλαη αξθεηφ…». 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζει. 446.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: «Τπφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο, 

ην ιεπηφηεξν εμσηεξηθφ ζηξψκα θνξηίδεηαη αξλεηηθά θαη ην παρχηεξν 

ζεηηθά». 

Ζ εμήγεζε απηή είλαη ε εμήο: 

Σν θσο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (πνπ είλαη ε θχξηα ελέξγεηα 

ζηα πξσηφληα) θαη επίζεο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (πνπ είλαη 

ε θχξηα ελέξγεηα ζηα ειεθηξφληα). 

Δπεηδή εθεί πνπ βξίζθεηαη ε κεγάιε κάδα ή αιιηψο ην παρχηεξν απφ 

ηα δχν ζηξψκαηα ηνπ ζπιιέθηε, απφ εθεί εμαζθείηαη ηζρπξφηεξε ε έιμε 
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απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (ηεο πιάθαο) πξνο ην πξνζπίπηνλ-

εξρφκελν ειηαθφ θσο (αθνχ κέζα ζηα πξσηφληα, ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο 

βαξπηηθνχο πφινπο ππάξρεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). Έηζη, ην παρχηεξν απηφ 

ζηξψκα έιθεη ηψξα ην κέξνο εθείλν ηνπ θσηφο πνπ θέξεη ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ, έιθεη κέξνο ηεο ελέξγεηαο δειαδή ηνπ πξνζπίπηνληνο 

πάλσ ζην ζπιιέθηε ειηαθφ θσο. 

Αλ ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ πξνζπίπηνληνο ζηνλ 

ζπιιέθηε ειηαθνχ θσηφο έιθνληαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ εζσηεξη-

θψλ βαξπηηθψλ ησλ πξσηνλίσλ, ηφηε ηα άιια ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσ-

ηφο, δειαδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη απφ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, αθνχ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

ησλ απηά απσζνχληαη (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ). 

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη απφ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ιεπηφηεξν απφ ηα δχν ζηξψ-

καηα ηνπ ζπιιέθηε καο. Έηζη θαηεπζχλνληαη πξνο απηφ. 

 

Βιέπνπκε φκσο φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη θαη θα-

ηεπζχλνληαη πξνο ηελ παρχηεξε πιάθα, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ έιθνληαη θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ ιεπηφηεξε πιάθα ηνπ 

ζπιιέθηε καο. 

Αλ ην πιηθφ είλαη εκηαγσγφο, ηφηε έρνπκε ζηαζεξά ην κεηαιιηθφ κέξνο 

ηνπ θσηνζηνηρείνπ λα θνξηίδεηαη ζεηηθά (αθνχ απσζεί-απνβάιιεη ειε-

θηξφληα), ελψ ην εκηαγψγηκν πιηθφ αξλεηηθά (αθνχ πξνζιακβάλεη ειε-

θηξφληα απφ ην κέηαιιν). 

 

 

 
4-39 Σπεμαηηθή πανάζηαζε ηεξ δεμημονγίαξ ηάζεξ ζηα άθνα εκόξ θςημζημηπείμο μεηάι-

ιμο - ζειεκίμο (Sc). 

 

 
 
4-40 Σπεμαηηθή πανάζηαζε ηεξ δεμημονγίαξ ηάζεξ ζηα άθνα εκόξ θςημζημηπείμο πονηηίμο 

(Si). 

 

Οη δύμ παναπάκς εηθόκεξ θαζώξ θαη ε πενηγναθή ημοξ είκαη από ηεκ Ηιεθηνμκηθή Δηεύ-

ζοκζε ζημ Δηαδίθηομ (Internet):  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C107/144/1034,3736/ 
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Ζ απνβνιή εδψ ειεθηξνλίσλ απφ ην κέηαιιν, ζπκβαίλεη επεηδή ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ θσηφο έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ζηα πξσηφληα ηνπ κεηάιινπ. Απηά ηφηε ε-

μαζθνχλ ηζρπξφηεξε ηελ άπσζή ηνπο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, 

πξνο ηα ειεθηξφληα ηνπ κεηάιινπ-εκηαγσγνχ, νπφηε ηα «απνβάιινπλ» 

απφ ην άηνκφ ηνπο (απμάλεη ε κεηαμχ ηνπο θξίζηκε απφζηαζε, ή αιιηψο 

απμάλνπλ ην πεδίν ηνπο ηα ζεκειηψδε ηφληα θαη ηφηε απμάλνπλ θαη νη 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη ηα ειεθηξφληα απνβάιινληαη απφ ην κέ-

ηαιιν). 

 

Αθνχ ήδε ηα παξαπάλσ ζεκειηψδε ηφληα - θσηφληα, έρνπλ απσζεζεί 

έηζη κεηαμχ ηνπο θαη δηαρσξίζηεθαλ αλάινγα κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξν-

καγλεηηθφ ηνπο θνξηίν θαη θαηαλεκήζεθαλ ζηηο δχν πιάθεο ηνπ 

θσηνζηνηρείνπ, ζηελ ζπλέρεηα ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Καζψο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ζηελ παρχηεξε πιάθα, φζν θαη 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ ιεπηφηεξε πιάθα ζπγθεληξψ-

λνληαη πνιιά ζε θνξηίν (δεκηνπξγνχλ πφιν θαζψο έξρνληαη νινέλα θαη 

πην πνιιά ζεκειηψδε ηφληα πξνο απηά θαη απμάλνληαη), απμάλνπλ ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν, απμάλνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ε-

θεί. Σφηε ιέκε φηη ε πιάθα θνξηίδεηαη.  

 

Αλ απμεζεί φκσο ν αξηζκφο ησλ παξαπάλσ ζεκειησδψλ ηφλησλ πάξα 

πνιχ ζηελ θάζε πιάθα, ηφηε δεκηνπξγείηαη κηα ηάζε απνκάθξπλζήο ησλ, 

κηα ηάζε άπσζήο ησλ, γηα ηνλ εμήο ιφγν:  

Απμάλεη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο πεδίν θαη έηζη κεηαθη-

λείηαη αλάινγα θαη ε θξίζηκε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φζν απμάλεηαη ην θνξηίν ηνπο θαη εμαζθείηαη ακνηβαία, ηφηε απμάλνληαη 

θαη νη ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ησλ, νπφηε αξρίδνπλ λα απσζνχληαη 

θαη κεηαθηλνχληαη πξνο ηηο αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο θαηεπζχλζεηο. Έηζη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ φζν θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

απνθηνχλ κηα ηάζε θπγήο, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη αλ εκείο ηνπνζεηήζνπ-

κε-ζπλδέζνπκε έλα ιεπηφ ζχξκα απφ ηα δχν άθξα ηεο θαζεκηάο παξαπά-

λσ πιάθα ηνπ ζπιιέθηε. 

Έηζη νδεγνχκε ηα θνξηία ηνπο, απφ ηελ θάζε πιάθα ηνπ θσηνζηνηρεί-

νπ πξνο ηα εθεί πνπ ζέινπκε, π.ρ. ελ πξνθεηκέλνπ ηα νδεγνχκε ζηνπο δχν 

πφινπο κηαο ειεθηξηθήο πεγήο γηα λα ηελ θνξηίζεη.  
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10. Η έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηεο αθηηλνβνιίαο. 

Η έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηνπ θσηόο. 

Η ζύζηαζε ηνπ θσηόο. 

Η εμήγεζε ηεο δηάδνζήοηεο αθηηλνβνιίαο.  

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θσηόο θαηά ηελ πνξεία ηεο ειε-

θηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, θαη αθνύ έρεη απνκαθξπλζεί από ηελ 

πεγή παξαγσγήο ηνπ. 

Η έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηνπ όξνπο θαη ηεο θνηιίαοηνπ κήθνπο θύκα-

ηνο ηεο αθηηλνβνιίαο. 

Η εμήγεζε όηη ην θσο θαη ε θσηεηλή αθηηλνβνιία παξάγνληαη θαη 

κεηαδίδνληαη θαηά θβάληα ελέξγεηαο θαη όρη ζε ζπλερόκελα εθπνκπή. 

Η έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο θαη πνπ ζηεξίδεηαη ε δεκηνπξ-

γία ηνπ. 

 

 
Γλσξίδνληαο φηη ην ίδην ην θσο είλαη είδνο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο λα 

πάκε ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία σο θχκα θαη ζηελ ζρέζε ηεο κε ην θσο, 

κεηά ηα φζα αλαθέξακε. 

Πην πάλσ εμεγήζακε πσο παξάγεηαη έλα θσηφλην κέζα ζην ίδην ην ά-

ηνκν.  

Σν θσο φκσο ζηε ζπλέρεηα κεηαδίδεηαη ζηνλ γχξσ ηνπ ρψξν ζαλ κηα 

θσηεηλή αθηηλνβνιία. 

Έζησ ηψξα κηα θσηεηλή αθηηλνβνιία, απφ κηα αθηίλα θσηφο.  

Μηα θσηεηλή αθηηλνβνιία, δελ παχεη λα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηη-

λνβνιία (λα έρεη κήθνο θχκαηνο θ.ιπ.). 

 

Απφ πξνεγνχκελε απάληεζή καο (ζε πξνεγνχκελν εξψηεκα) εμεγή-

ζακε φηη κέζα ζην ίδην ην άηνκν,ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απφ ην 

πξσηφλην ηνπ ππξήλα έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ 

απφ ην ειεθηξφλην ηνπ αηφκνπ απηνχ. Απηή ε έιμε ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, δεκηνπξγεί ηελ θάζε ηεο απνδηέγεξζεο, θαη γίλεηαη κφλν κε ηελ 

κεηαθίλεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θνξηίσλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (εθφζνλ 

ηα πξσηφληα κε ηα ειεθηξφληα δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή).  

Έηζη, κεηαθηλνχληαη θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη θνξηία 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία έιθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ηφηε 

παξάγνπλ θαη ην θσηφλην, ην θσο. Σν θσο γλσξίδνπκε φηη παξάγεηαη απφ 

θνξηία πνπ είλαη αληίζεηα απφ ειεθηξηθήο πιεπξάο. 

Σν θσο ζηελ ζπλέρεηα δηαδίδεηαη ζηνλ γχξσ ηνπ ρψξν. 

Σφηε, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξακε, ην θσο θέξεη κέζα ηνπ ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά, εμαθνινπζνχλ λα θέξνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδηφηεηεο κέζα ζην θσο, 

δειαδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη θαη ηφηε παξάγνπλ 

ην φξνο ζην θχκα ηνπ θσηφο-αθηηλνβνιίαο (αληίζηνηρε θάζε δηέγεξζεο 

ηνπ αηφκνπ), ελψ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη θαη ηφηε 
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παξάγνπλ ην θσο αιιά θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ θνηιία (αληίζηνηρε θάζε 

απνδηέγεξζεο ηνπ αηφκνπ). 

Δπεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα δελ έιθνληαη ζπλέρεηα ψζηε λα παξάγνπλ 

ζπλέρεηα ην θσο ή κηα άιιε θσηεηλή αθηηλνβνιία, γηαηί κεζνιαβεί θάζε 

άπσζήο ησλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηφηε ιέκε φηη ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα παξάγνπλ θσο ελαιιάμ, ή παξάγνπλ θσο ή θσηεηλή αθηηλνβνιία 

ζηηο θάζεηο έιμεο ησλ κφλνλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο φηη ην θσο θαη ε θσ-

ηεηλή αθηηλνβνιία παξάγεηαη θαηά θβάληα ελέξγεηαο θαη φρη ζπλερφκελα. 

 

ζν ηζρπξφηεξα είλαη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έιθνληαη ζε έλα ειεθηξνκα-

γλεηηθφ θχκα, ηφζν ηζρπξφηεξα επίζεο απσζνχληαη (ζηελ θάζε ηεο άπσ-

ζήο ησλ, αθνχ πιεζηάζνπλ δειαδή πεξηζζφηεξν ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο). Απηφ εμεγεί φηη φζν ηζρπξφηεξν θνξηίν θέξνπλ ηα παξαπά-

λσ ζεκειηψδε ηφληα ηφζν πεξηζζφηεξν απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη ηφηε 

ηα θχκαηα απηά απμάλνπλ πεξηζζφηεξν ην πιάηνο ηνπο ζην γξάθεκα, π.ρ. 

ζην ζεηζκνγξάθεκα. Σφηε απμάλεη ην πιάηνο ηαιάλησζεο ηνπ ειεθηξν-

καγλεηηθνχ θχκαηνο, επεηδή αθξηβψο απμάλεη ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ηνπ. 

Δπίζεο, ε ζπρλφηεηα απμάλεη θη απηή κε ην πιάηνο ηαιάλησζεο, επεη-

δή ηζρπξφηεξα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ αιιειεπηδξνχλ ηαρχηεξα κε-

ηαμχ ηνπο (εμαζθνχλ ηζρπξφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ηελ έιμε-άπσζή 

ηνπο). [Ζ ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ εθπνκπψλ παξαγσγήο ειεθηξνκαγλεηη-

θνχ θχκαηνο ή κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ παχζεψλ ηνπ ιέγεηαη ζπρλόηεηα ηνπειεθηξνκαγλε-

ηηθνύ θύκαηνο]. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ην ίδην ην θσο είλαη θχκα, επεηδή ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέξεη, ηελ κηα έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο, ελψ ηελ άιιε απσζνχληαη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

 

Ζ ζχζηαζε ηνπ θσηφο. 

Σν θσο απνηειείηαη απφ ζεκειηψδε ηφληα πνπ είλαη, φπσο εμεγήζακε ε 

βαζηθή θαη ζεκειηψδεο κνξθή ελέξγεηαο. 

Δπνκέλσο, βαζηθά ην θσο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ θέ-

ξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ θέ-

ξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Σέηνην θσο παξάγεηαη κέζα ζην ίδην ην άηνκν, φπσο εμεγήζακε θαηά 

ηελ θάζε ηεο απνδηέγεξζεο ηνπ αηφκνπ, φηαλ παξάγεηαη έλα θσηφλην. 

Απηφ ην θσηφλην είλαη αθξηβψο έιμε κεηαμχ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ απφ ην πξσηφλην ηνπ ππξήλα θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ 

ην ειεθηξφλην θαη ζπκβαίλεη θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ ή ηεο απνδηέ-

γεξζήο ησλ. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην θσο κπνξεί λα παξάγεηαη θαη ζην θελφ, ε-

πεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα δελ είλαη χιε, αιιά είλαη ελέξγεηα. 
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Απηφ ην κέξνο ηνπ θσηφο πνπ είλαη θαζαξή ελέξγεηα ην νλνκάδνπκε 

ελεξγεηαθφ κέξνο ηνπ θσηφο. 

Δμεγήζακε πην πάλσ, θαη ζα εμεγήζνπκε αλαιπηηθφηεξα, φηη ε ελέξ-

γεηα απηή παξάγεηαη ιφγσ ηεο πίεζεο ή ηεο ηξηβήο. Δηδηθφηεξα πάλσ 

ζηνλ ήιην παξάγεηαη θαη απφ ηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο. 

Δπίζεο, εμεγήζακε:  

α) φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνπλ θαη ειεθηξφληα (κέ-

ζσ ησλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ ηνπο) θαη ηφηε ηα ειεθηξφληα απηά πνπ θέξνπλ απμεκέλν ην θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ νλνκάδνληαη απιά ηφληα πξσηνλίσλ 

ή ηφληα πξσηνλίσλ. Απηά θέξνπλ ηζρπξφηεξν ηψξα ην ζεηηθφ ηνπο ειε-

θηξηθφ θνξηίν θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δεκηνπξγνχλ ηνπο κνξηαθνχο 

δεζκνχο θαη κπνξεί δχν άηνκα λα έρνπλ θνηλφ δεχγνο ειεθηξνλίσλ ζε 

έιμε κεηαμχ ηνπο (αλ δειαδή ηα ειεθηξφληα έθεξαλ κφλν αξλεηηθφειε-

θηξηθφθνξηίν δελ ζα κπνξνχζαλ λα ειρζνχλ αθνχ ζα ήζαλ 

ειεθηξηθάνκφζεκα), θαη  

β) φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνπλ θαη ειεθηξφληα 

(κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ηνπο) θαη ηφηε ηα ειεθηξφληα απηά πνπ θέξνπλ απμεκέλν ην 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ νλνκάδνληαη απιά ηφληα 

ειεθηξνλίσλ ή ηφληα ειεθηξνλίσλ. Απηά θέξνπλ ηζρπξφηεξν ηψξα ην αξ-

λεηηθφ ηνπο ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Δπνκέλσο, 

Σν θσο, εθηφο απφ ην ελεξγεηαθφ ηνπ κέξνο θέξεη θαη ειεθηξφληα, πην 

ζπγθεθξηκέλα θέξεη απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ινηπφλ ηα ειεθηξφληα πνπ θέξεη ην θσο απνηεινχλ ην ζσκαηη-

δηαθφ κέξνο ηνπ θσηφο. 

Δπνκέλσο, ην θσο απνηειείηαη απφ δχν κέξε: απφ ην ελεξγεηαθφ κέξνο 

πνπ είλαη θαζαξά ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ, θαη απφ ην ζσκαηηδηαθφ κέξνο πνπ απνηειείηαη απφ απιά ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη απφ απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 
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11. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θαζεηόηεηαο κεηαμύ ησλ δύν 

πεδίσλ ηεο αθηηλνβνιίαο ελόο θύκαηνο. 

Σν θσο θέξεη ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ε-

ιεθηξνλίσλ, πνπ απνηεινύλ ηα δύν βαζηθά κέξε ηνπ θαη γηαηί παξά-

γεηαη θαηά θβάληα ελέξγεηαο. 

Ιζηνξηθά, γηα ην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα  

Η ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο όηη ην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα, όπσο θαη 

ην θσο, δεκηνπξγήζεθαλ από δύν αηηίεο θαη όρη από κία, απηό καο ν-

δεγεί ζηελ ζθέςε όηη δύν ήηαλ ηα θέληξα-αξρέο-αηηίεο ηεο δεκηνπξ-

γίαο ηνπ θόζκνπ, δύν πεγέο ζεκειησδώλ ηόλησλ: ηα ζεκειηώδε ηόληα 

πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ, επεηδή απηά ηα αξ-

ραία θύκαηα πνπ θαη ζήκεξα παξαηεξνύκε, δεκηνπξγήζεθαλ ηόηε 

θαη ε αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο είλαη απηή  ε έιμε ησλ δύν εηδώλ-

θνξηίσλ ζεκειησδώλ ηόλησλ εμαηηίαο ηεο νπνίαο παξάγνληαη ηόζν ηα 

θύκαηα όζν θαη ην ίδην ην θσο. 

 

 

Αο πάξνπκε έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

«… Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα είλαη εγθάξζην θχκα. πσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ εηθφλα 21, ην κεηαβαιιφκελν ειεθηξηθφ θαη ην κεηαβαιιφκελν 

καγλεηηθφ πεδίν πνπ απνηεινχλ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα είλαη θάζεηα 

κεηαμχ ηνπο θαη θάζεηα πξνο ηε δηεχζπλζε δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο. 

 

 

 

Δπνκέλσο θαη ηα δχν θχκαηα είλαη εγθάξζηα. Σα δχν θχκαηα έρνπλ 

ηελ ίδηα ηαρχηεηα δηάδνζεο c = 3 ∙ 10
8
m/sec (ηαρχηεηα ηνπ θσηφο) θαη 

ηελ ίδηα ζπρλφηεηα. 
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Ζ δηαθνξά ηνπο απφ ηα κεραληθά θχκαηα είλαη φηη, ελψ ζην κεραληθφ 

θχκα κεηαβάιιεηαη εκηηνλνεηδψο κε ην ρξφλν (θαη ηελ απφζηαζε) ε απν-

κάθξπλζε, ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηεο έληαζεο 

Δ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ε αληίζηνηρε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηη-

θνχ πεδίνπ Β. 

Ο Maxwell ήηαλ ν πξψηνο πνπ έδεημε φηη απηέο νη δηαηαξαρέο δηαδίδν-

ληαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο, δειαδή κε 300000 km/s». 

«Φπζηθή» Β΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Αιεμάθεο Νίθνο, Ακπαηδήο 

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηη-

ηνχην), ζει. 262-263.  

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

Ζ θαζεηφηεηα ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ νθεί-

ιεηαη ζηελ άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Δδψ γίλεηαη φ,ηη θαη ζην άηνκν (έιμε-άπσζε κεηαμχ πξσηνλίνπ ειε-

θηξνλίνπ, φπσο ήδε εμεγήζακε κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ειεθηξνλίνπ 

θ.ιπ.). Αλαιπηηθφηεξα:  

α) Σα δχν πεδία ή ηα δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ έιθνληαη ζηηο ζρεηη-

θά καθξηλέο απνζηάζεηο θαη ηφηε παξάγνπλ π.ρ. ην θσο ζην θχκα (φηαλ 

ην θχκα έρεη θσηεηλή αθηηλνβνιία). Έηζη εμεγείηαη ε παξαγσγή ηνπ θσ-

ηφο ζην θχκα. Γελ ζα κπνξνχζε π.ρ. ην παξαγφκελν θσηφλην θαηά ηελ 

θάζε ηεο παξαγσγήο ηνπ π.ρ. ζηνλ ήιην λα δηαξθέζεη ζε ιάκςε επί ηφζν 

καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, π.ρ. γηα 8 πξψηα ιεπηά θαη ηφζα δεχηεξα (φζν 

ρξεηάδεηαη γηα λα έξζεη απφ ηνλ Ήιην ζηελ Γε), γηαηί γλσξίδνπκε φηη δελ 

κπνξεί λα δηαξθέζεη ηφζν ρξφλν ε χπαξμε ελφο θσηνλίνπ, αλ ζπγθξίλνπ-

κε π.ρ. κε αλάινγν θνξηίν κηαο αζηξαπήο πνπ θη απηφ δηαξθεί ειάρηζηα, 

αθνχ εθηνλψλεηαη ε ελέξγεηά ηνπ. Δπνκέλσο, απηφ καο νδεγεί ζηελ ζθέ-

ςε φηη έρνπκε παξαγσγή θσηνλίσλ ελέξγεηαο θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο δπλά-

κεηο ηνπ θσηφο, απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ελ πξνθεηκέλνπ.  

ην εγθάξζην θχκα ηψξα: Καηά ηελ θάζε ηεο έιμεο κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (πεδίσλ ζηελ εηθφλα) δεκηνπξγείηαη ε θνηιία 

ζην εγθάξζην θχκα. Σα δχν πεδία έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο θαη έηζη δεκηνπξγνχλ έλαλ πεδίν. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε εδψ ηελ ζέζε φηη ε 

αθηηλνβνιία ή ην θχκα απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο θχκαηα: ην ειε-

θηξηθφ θαη ην καγλεηηθφ, επεηδή ην ειεθηξηθφ κέξνο ηνπ θσηφο δελ κπν-

ξεί λα δηαξθέζεη ηφζν ρξφλν, φρη κφλν γηα ην θσο πνπ έξρεηαη απφ ηνλ 

ήιην (πνπ πξναλαθέξακε) αιιά θαη απφ ηελ ιάκςε ελφο θεξηνχ θ.ιπ. 

Γη’ απηφ ιέκε φηη ην ίδην ην θσο παξάγεηαη κφλνλ θαηά ηελ θάζε ηεο 

έιμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ. Έρνπκε θη εδψ δειαδή έλα θαηλφκελν 
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αλάινγν κε ηελ απνδηέγεξζε ηνπ αηφκνπ, επεηδή αθξηβψο νη δπλάκεηο 

πνπ ην παξάγνπλ θη εθεί θη εδψ είλαη νη ίδηεο.  

 

β) Μεηά, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, εμαζθείηαη άπσζε κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

θαη ηφηε έρνπκε ηελ κε παξαγσγή ηνπ θσηφο.  

Δπεηδή φκσο νη θηλήζεηο απηέο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ γίλνληαη πάξα 

πνιχ γξήγνξα, εκείο βιέπνπκε ζπλέρεηα ην θσο ζηελ θσηεηλή αθηηλνβν-

ιία. κσο ζηελ θάζε ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ δελ 

παξάγεηαη θσο, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο. 

Καηά ηελ θάζε ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

(πεδίσλ ζηελ εηθφλα) δεκηνπξγείηαη ην φξνο ζην εγθάξζην θχκα. Σα δχν 

πεδία απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη έηζη δεκηνπξ-

γνχλ δχν πεδία. 

Δκείο φκσο, αλ πξνζέμνπκε θαιχηεξα, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην θσο 

π.ρ. πνπ εθπέκπεη έλα θεξί αλαβνζβήλεη ή έρεη δηαθπκάλζεηο ή έρεη θχκα-

ηα, επεηδή αθξηβψο δελ παξάγεηαη ζε ζπλέρεηεο ν ειεθηξηζκφο ηνπ, αιιά 

παξάγεηαη θαηά θβάληα ελέξγεηαο. Σν θσο δειαδή παξάγεηαη ζε αζπλέ-

ρεηεο, επεηδή αθξηβψο κεζνιαβεί ε θάζε ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Δπνκέλσο, ε παξαγσγή ηνπ αλαβνζβήκαηνο (απμνκείσζε ηεο έληα-

ζεο) ηνπ θσηφο, ή απηφ πνπ ιέκε παξαγσγή θχκαηνο απφ ηνο θσο, δελ 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ αλ έρνπκε κφλνλ έλα ειεθηξηθφ κέξνο ζην θσο, 

γηαηί δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη λα εμεγεζεί ε απμνκείσζε ηεο έ-

ληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Αλ πάιη δερηνχκε φηη ε απμνκείσζε 

ηεο έληαζεο νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ άιινπ πεδίνπ, ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ, ηφηε ην ίδην ην καγλεηηθφ θνξηίν δελ κπνξεί λα είλαη έλα θαη κφ-

λν, γηαηί αθελφο κελ καγλεηηζκφ δελ γλσξίδνπκε ζηελ θχζε πνπζελά κε 

έλα κφλν είδνο καγλεηηθνχ θνξηίνπ, θαη αθεηέξνπ γηα λα παξαρζεί ειε-

θηξηζκφο (θαη λα ππάξρεη θσο) πξέπεη λα έρνπκε δχν αληίζεηα είδε ειε-

θηξηθψλ θνξηίσλ θαη φρη έλα (δελ κπνξεί δειαδή λα βιέπνπκε θσο κφλνλ 

απφ έλα είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ). 

Δπνκέλσο, νχηε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη έλα κφλν είδνο καγλεηηθνχ 

θνξηίνπ μεθνκκέλν θαη λα απηελεξγεί κε ην θσο, γηαηί δελ ππάξρεη έλα 

κφλν είδνο καγλεηηθνχ θνξηίνπ ζθέην(θαλνληθά, δειαδή, ζα έπξεπε λα 

είρακε δχν ηα είδε καγλεηηθψλ θνξηίσλ αληί γηα ην έλα πεδίν πνπ έιεγε ε 

ζεσξία ηνπ Μάμγνπει, αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη. Δθείλν πνπ ζπκβαίλεη 

θαη εμεγεί φια ηα παξαπάλσ είλαη φζα είπακε), αιιά νχηε θαη έλα κφλνλ 

είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζην θχκα, αθνχ γηα λα παξαρζεί θσο ζην θχκα 

(φπσο π.ρ. ην θσο) πξέπεη λα έρνπκε δχν αληίζεηα είδε ειεθηξηθνχ θνξ-

ηίνπ (ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ). 

Αο πάξνπκε θη έλα άιιν παξάδεηγκα, ζρεηηθφ κε ηελ θχζε ηνπ θσηφο 

θαη λα ην εμεγήζνπκε κε βάζε ηα παξαπάλσ: 

Αο πάκε λα δνχκε π.ρ. ηελ δηάζιαζε ηνπ θσηφο. Αλ π.ρ. πέθηεη θσο ζε 

έλα πνηήξη κε λεξφ, ηφηε: 
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Σν ζσκαηηδηαθφ κέξνο ηνπ θσηφο αλαθιάηαη, επεηδή είλαη κάδα θαη 

δελ κπνξεί λα δηεηζδχζεη κέζα ζην άιιν ζψκα, ελψ ην ελεξγεηαθφ κέξνο 

ηνπ θσηφο πξνρσξάεη κέζα ζην λεξφ, επεηδή δελ θέξεη κάδα, αιιά ζθέηε 

ελέξγεηα. Αληίζεηα, ην ελεξγεηαθφ κέξνο ηνπ θσηφο (απηφ πνπ απνηειεί-

ηαη απφ ζεκειηψδε ηφληα) πξνρσξάεη κέζα ζην λεξφ θαη δηαζιάηαη, επεη-

δή ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη ελέξγεηα θαη κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ θαη 

κέζα ζηελ χιε.  

Πεξηζζφηεξα φκσο γηα φια απηά ζα αλαπηχμνπκε ζηελ ζεηξά ηε βη-

βιίσλ καο. 

 

Ηζηνξηθά, γηα ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα:  

Αλ, εμαξρήο ήηαλ έλα απηφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα κε δχν πεδία 

θαη φρη κε έλα, ζα έπξεπε θαη ηα δχν απηά πεδία λα ηαπηίδνληαλ θαη λα κε 

δεκηνπξγνχζαλ απηή ηελ θαζεηφηεηα κεηαμχ ηνπο (αθνχ ζα ηαπηίδνληαλ 

θαη ζα ήηαλ εμαξρήο έλα). Ζ ηαχηηζή ηνπο απηή ζα πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

κηα πεγή δεκηνπξγίαο ησλ, αλ ππήξρε πξάγκαηη κηα ε πεγή θαη ε αηηία 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο. κσο ην φηη έρνπκε 

δχν κέξε ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα θαη φρη έλα, ζεκαίλεη φηη ε αηηία 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο είλαη δχν θαη φρη κία. 

Θα έπξεπε, αλ ε αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκα-

ηνο ήηαλ κηα, αθνχ έλα είλαη ην θχκα, λα δηαδίδνληαλ θαη σο έλα θαη φρη 

σο δχν. Γελ ζα είρε εμαξρήο δειαδή ην θχκα ηα δχν πεδία ηνπ, αιιά κφ-

λν ην έλα πεδίν ηνπ. Σα δχν πεδία ηνπ ζεκαίλεη φηη πξνήιζε απφ ηελ έιμε 

δχν δηαθνξεηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, αθνχ εμαθνινπζνχλ λα είλαη δχν ηα 

κέξε ηνπ θαη δελ έρνπλ γίλεη έλα (φπσο αλ ήηαλ κφλν απφ κηα αξρηθή πε-

γή ελέξγεηαο θαη ζα έθεξε ηφηε κφλν ην έλα είδνο ηεο ελέξγεηάο ηεο). 

Δπνκέλσο, ην φηη ην θχκα δελ πεξηιακβάλεη έλα κέξνο, αιιά δχν κέξε, 

ζεκαίλεη φηη πξνήιζε απφ δχν δηαθνξεηηθέο αηηίεο θαη φρη απφ κηα. Σν ί-

δην ηζρχεη θαη γηα ην θσο, πνπ αθνχ πεξηιακβάλεη δχν εηδψλ ειεθηξηθά 

θνξηία, δελ πξνήιζε απφ κηα αηηία, αιιά πξνήιζε απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

αηηίεο. 

Απηφ, αλ ην εθιάβνπκε φηη ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα ππήξρε εμαξρήο 

ζην ζχκπαλ, ζεκαίλεη φηη απφ δχν πεδία-πφινπο δεκηνπξγήζεθε φιν ην 

ζχκπαλ θαη φρη απφ έλαλ πφιν. 

Απηφ ην αλαθέξνπκε θαη ην επηζεκαίλνπκε, επεηδή καο δίλεη κηα πνιχ 

ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηελ αξρηθή δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζχκπαληφο καο, πνιχ πξηλ ππάξμεη ε χιε ηνπ, φπσο ζα αλαθέξνπκε 

ζηελ ζεηξά ησλ βηβιίσλ καο. 

Αλ ινηπφλ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα, φπσο θαη ην θσο, δεκηνπξγήζε-

θαλ απφ δχν αηηίεο θαη φρη απφ κία, απηφ καο νδεγεί ζηελ ζθέςε φηη δχν 

ήηαλ ηα θέληξα-αξρέο-αηηίεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, δχν πεγέο ζε-

κειησδψλ ηφλησλ: ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ, επεηδή απηά ηα αξραία θχκαηα δεκηνπξγήζεθαλ ηφηε θαη ε 

αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο είλαη απηή πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. 
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12. Ιζρύεη όηη «ηα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, ζηηο ζρεηηθά καθξη-

λέο απνζηάζεηο έιθνληαη, ελώ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσ-

ζνύληαη» θαη δελ ηζρύεη αόξηζηα όηη:«Σα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία 

έιθνληαη».  

Η πεηξακαηηθή εμήγεζε όηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα 

ζεκειηώδε ηόληα απσζνύληαη θαη καδί ηνπο απσζνύληαη θαη ηα ηόληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ κε ηα ηόληα ησλ πξσηνλίσλ ηα νπνία έιθνπλ.  

Η εμήγεζε ηεο θόξηηζεο ηεο θάζε πιάθαο ελόο ππθλσηή. 

Ση νλνκάδεηαη δπλακηθό ηεο πιάθαο ελόο ππθλσηή. 

Πόηε θαηαξγνύληαη νη δπλάκεηο Coulomb 

Η έλλνηα ηεο ειεθηξηθή ηάζε ή δηαθνξάο δπλακηθνύ ζηηο πιάθεο 

ηνπ ππθλσηή. 

 

 

Να επαλαιάβνπκε κηα ελόηεηα εδώ, ηελ νπνία ζεωξνύκε ρξήζηκε, πξν-

θεηκέλνπ λα ζπκεζνύκε κεξηθέο έλλνηεο βαζηθέο. 

 

«Δπίπεδνο ππθλσηήο - Φόξηηζε 

Σππηθή κνξθή ππθλσηή είλαη ν επίπεδνο ππθλσηήο. Απνηειείηαη απφ 

δχν φκνηα ιεπηά θαη επίπεδα κεηαιιηθά θχιια (πιάθεο), πνπ βξίζθνληαη 

ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. 

Σα δχν κεηαιιηθά θχιια νλνκάδνληαη νπιηζκνί ηνπ ππθλσηή (εηθ. 

38). 

 

 
 

 

Ο επίπεδνο ππθλσηήο είλαη ε κφλε δηάηαμε κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα 

παξάγνπκε νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν θνξηίδνληάο ηνλ, κε ηε παξαθάησ 

δηαδηθαζία. 
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Έζησ κηα επίπεδε κεηαιιηθή πιάθα (Α) ε νπνία έρεη ζπλδεζεί κε έλα 

ειεθηξνζθφπην (εηθ. 41), ηελ νπνία θνξηίδνπκε κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν. Μία δεχηεξε φκνηα κεηαιιηθή πιάθα (Β), πνπ είλαη γεησκέλε, ην-

πνζεηείηαη θνληά ζηελ (Α).  

Ζ πιάθα (Β) απνθηά ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαζψο πιεζηάδεη ηελ 

(Α), γηαηί ειεχζεξα ειεθηξφληά ηεο, απσζνχκελα απφ ηα ειεθηξφληα ηεο 

θνξηηζκέλεο πιάθαο (Α), θεχγνπλ πξνο ηε Γε. 

Σαπηνρξφλσο, θαζψο ε πιάθα (Β) πιεζηάδεη ηελ πιάθα (Α), δηαπηζηψ-

λνπκε φηη ε πιάθα (Α) απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξν αξλεηηθφ θνξηίν.  

 

 

 
 

 

Ζ αχμεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ηεο πιάθαο (Α) απνδεηθλχεηαη απφ 

ην πιεζίαζκα ησλ θχιισλ ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ (εηθ. 41β). Απηφ νθείιε-

ηαη ζηε κεηαθίλεζε ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα θχιια ηνπ ειεθηξν-

ζθνπίνπ θαη ηνπο ζηειέρνπο πξνο ηε πιάθα (Α), ιφγσ ησλ ειθηηθψλ δπ-

λάκεσλ Coulomb, νη νπνίεο κεγαιψλνπλ, θαζψο πιεζηάδεη ε πιάθα (Α). 

Σειηθά, νη δχν νπιηζκνί αιιειεπηδξψληαο απνθηνχλ αληίζεηα ειε-

θηξηθά θνξηία +Q θαη –Q. Σφηε ιέκε φηη ν ππθλσηήο είλαη θνξηηζκέλνο. 

Ζ απφιπηε ηηκή ΗQΗ ηνπ θνξηίνπ ελφο απφ ηνπο δχν νπιηζκνχο ηνπ, ιέγε-

ηαη θνξηίν ηνπ ππθλσηή. Λφγσ ηεο αλάπηπμεο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

ζηνπο αγσγνχο (Α) θαη (Β), εκθαλίδεηαη ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο, δπλα-

κηθφ VA θαη VB αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά VA - VB ή VAB νλνκάδεηαη δηαθν-

ξά δπλακηθνχ ή ηάζε ηνπ ππθλσηή». 

«Φπζηθή» Β΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Αιεμάθεο Νίθνο, Ακπαηδήο 

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηη-

ηνχην), ζει. 31-32.  

 

Δπεμεγήζεηο-παξαηεξήζεηο: 
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Αλ ίζρπε ινηπφλ φηη ηα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία έιθνληαη κεηαμχ 

ηνπο, ηφηε δελ ζα είρακε ην θαηλφκελν λα απσζνχληαη νη πιάθεο ηνπ ππ-

θλσηή, αιιά ε αθξηβήο έθθξαζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ ηεο άπσζεο 

ησλ πιαθψλ ηνπ ππθλσηή είλαη: 

«Σα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έι-

θνληαη, ελψ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη». 

Αλ κφλνλ έιθνληαλ κεηαμχ ηνπο ηα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, γηαηί 

κεηά λα γεηψλεηαη ην θνξηίν ηεο κηαο πιάθαο θαη λα απσζείηαη; 

 

Δπνκέλσο ην φηη: «Ζ πιάθα (Β) απνθηά ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θα-

ζψο πιεζηάδεη ηελ (Α), γηαηί ειεχζεξα ειεθηξφληά ηεο, απσζνχκελα απφ 

ηα ειεθηξφληα ηεο θνξηηζκέλεο πιάθαο (Α), θεχγνπλ πξνο ηε Γε», ην φηη 

δειαδή έρνπκε απψζεηο δελ είλαη φηη δελ ηζρχεη ν λφκνο Coulomb, αιιά 

ν παξαπάλσ λφκνο ηζρχεη κφλνλ ζηηο ιεγφκελεο «ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο» κεηαμχ ησλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (ηα νπνία έιθνληαη απφ ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο νπνίνπο θαη θνξηίδνπλ. Θεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δε-

κηνπξγνχλ πφιν) θαη ησλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (ηα νπνία έιθνληαη απφ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο νπνίνπο θαη θνξηίδνπλ. Θεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη δε-

κηνπξγνχλ πφιν). 

 

Οη έιμεηο-απψζεηο ησλ δχν πιαθψλ ηνπ ππθλσηή δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

παξά ε πεηξακαηηθή εμήγεζε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζε-

κειηψδε ηφληα απσζνχληαη, θαη, καδί ηνπο απσζνχληαη θαη ηα ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ κε ηα ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηα νπνία έιθνπλ (αθνχ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνπλ ηα ειεθηξφληα θαη ηα θνξηίδνπλ 

ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο κε-

ηαηξέπνληάο ηα ζε ηφληα ειεθηξνλίσλ, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ έιθνπλ άιια ειεθηξφληα θαη ηα θνξηίδνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο κεηαηξέπνληάο ηα ζε ηφληα 

πξσηνλίσλ, βιέπε θαη πξνεγνχκελε ελφηεηα).   

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ δπλακηθνχ ζηηο δχν πιάθεο ηνπ ππθλσηή είλαη ε 

θφξηηζή ηνπο κε ηφληα πξσηνλίσλ, ηα νπνία ξένπλ απφ ηελ άλνδν, αιιά 

θαη απφ ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ ξένπλ απφ ηελ θάζνδν. 

Ζ δχλακε έιμεο κεηαμχ ησλ δχν πιαθψλ απμάλεηαη φζν ξένπλ θη άιια 

ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ηελ άλνδν θαη θάζνδν ηεο 

πεγήο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν ππθλσηήο. Έηζη, φζν πεξηζζφηεξα ηφληα 
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ξένπλ απφ ηελ πεγή πξνο ηνπο νπιηζκνχο ηνπ ππθλσηή ηφζν κεγαιψλεη 

θαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δχν πιαθψλ ηνπ. 

ηαλ δε ηα ηφληα πξσηνλίσλ ηεο πιάθαο (Β) απμήζνπλ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν ψζηε λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ ηεο άιιεο πιάθαο (Α) θαη αληίζηξνθα, ηφηε έρνπκε ηελ 

έιμε κεηαμχ ησλ δχν πιαθψλ.  

Απηφ ην παξαπάλσ εηδηθφηεξα έρεη ηελ εμήο εμήγεζε: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ π.ρ. ηεο πιάθαο Β ηνπ ππθλσηή, ηα ν-

πνία βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ, ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξνλίσλ, απηά  έιθν-

ληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέ-

ζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνπο 

δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ π.ρ. ηεο πιάθαο Α ηνπ ππ-

θλσηή, ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξνλίσλ, 

απηά  έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν θνξηίδεηαη ε θάζε πιάθα, ιφγσ ηεο έιμεο απ-

ηήο πνπ εμεγήζακε. 

Απηή ε δηαθνξεηηθή θφξηηζε ηεο θάζε πιάθαο ηνπ ππθλσηή νλνκάδε-

ηαη δπλακηθφ ηεο πιάθαο ηνπ ππθλσηή. Ζ θφξηηζε απηή, εμεγήζακε φηη 

νθείιεηαη ζηελ έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο θάζε πιάθαο κε 

ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέξνπλ ηα ξένληα ειεθηξφληα πξνο απηήλ. 

Δπεηδή φκσο ζηηο δχν πιάθεο ηα θνξηία δελ είλαη αθξηβψο ηα ίδηα, ζα 

έρνπκε ζηελ κηα πιάθα λα είλαη ηζρπξφηεξα θαη ζηελ άιιε αζζελέζηεξα. 

Γη’ απηφ θαη ηα ηζρπξφηεξα απσζνχλ ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά α-

ζζελέζηεξά ηνπο. Απηή ε δηαθνξά θνξηίσλ κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, πνπ κεηαθέξεηαη θαη ζηα ηφληα (ζηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζηα 

απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ), είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ.  

ηαλ φκσο ζπκβεί ε θφξηηζε ηεο θάζε πιάθαο ηνπ ππθλσηή κε ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (ε Β) θαη ειεθηξνλίσλ (ε Α) απμεζεί πάξα πνιχ, 

ηφηε εμαζθείηαη απηφ ην θνξηίν θαη απεπζείαο κεηαμχ ησλ δχν πιαθψλ 

ηνπ ππθλσηή θαη φρη κφλνλ κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο θάζε 

πιάθαο κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ξεφλησλ πξνο απηήλ ειεθηξνλίσλ. 

Σφηε, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, έρνπκε ηελ απεπζείαο έιμε 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πιαθψλ, επεηδή ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο 

εμαζθείηαη πιένλ ην εηεξψλπκφ ηνπο καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξ-

ηίν, αθνχ είλαη ηζρπξφηεξεο πιένλ νη ειθηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ηεο πιάθαο κε ηα ξένληα ζε απηήλ ειεθηξφληα ζε ζχγθξη-

ζε κε ηηο δπλάκεηο άπσζήο ησλ (κηιάκε γηα ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο). 

Έηζη, νη δχν απηέο πιάθεο ηνπ ππθλσηή έιθνληαη κεηαμχ ηνπο. 
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ηελ ζπλέρεηα απσζνχληαη, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

θαηαξγνχληαη νη δπλάκεηο Coulomb, ή αιιηψο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσ-

ζήο ησλ. 

 

13. Η ελέξγεηα ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ κπνξεί λα κεηαθέξεηαη θαη 

ζθέηε, κόλε ηεο, δειαδή ρσξίο ηελ κεηαθνξά κάδαο.  

Έλα πξσηόλην όζν θαη έλα ειεθηξόλην κπνξεί λα θνξηίδνληαη είηε 

κε ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ, είηε κε ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλί-

σλ. 

Η παξαγσγή ησλ ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ. 

 

 

Γλσξίδνπκε φηη έλα άηνκν, έλα κφξην έλα ζψκα θνξηίδεηαη κέζσ ηεο 

ζεξκφηεηαο,  κέζσ ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο. 

Ζ θφξηηζε φκσο κπνξεί λα είλαη είηε απφ ζψκαηα πνπ θέξνπλ ζεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν, είηε απφ ζψκαηα πνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν. 

Αλ ινηπφλ είλαη δπλαηφ λα θνξηίδεηαη έλα άηνκν κε ζεηηθφ αιιά θαη κε 

αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, κηιάκε γηα ην ίδην ην άηνκν, ζηελ νπζία 

θνξηίδεηαη ν ππξήλαο αιιά θαη ηα ειεθηξφληά ηνπ. Κη φηαλ απηφ ην άην-

κν πξφθεηηαη γηα ην πδξνγφλν, κηιάκε φηη θνξηίδεηαη ην πξσηφληφ ηνπ 

αιιά θαη ην ειεθηξφληφ ηνπ, ηφζν κε ζεηηθφ φζν θαη κε αξλεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν. 

Ζ θφξηηζε φκσο κε ελέξγεηα ζεηηθνχ αιιά θαη αξλεηηθνχ ειεθηξηθνχ 

θνξηίνπ ελφο πξσηνλίνπ ή ελφο ειεθηξνλίνπ, ρσξίο ηελ άκεζε επαθή ηνπ 

θνξηίδνληνο κε ην θνξηηδφκελν άηνκν, ζεκαίλεη φηη κεηαθέξεηαη ελέξ-

γεηα απφ ην θνξηίδνλ άηνκν πξνο ην θνξηηδφκελν. Με άιια ιφγηα ζεκαί-

λεη φηη κεηαθέξεηαη ελέξγεηα ηφζν απφ ην πξσηφλην φζν θαη απφ ην ειε-

θηξφλην απφ ην θνξηίδνλ άηνκν πξνο ην θνξηηδφκελν. Κπξίσο φκσο ε ε-

λέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη είλαη-πξνέξρεηαη απφ ην πξσηφλην ηνπ θνξηίδν-

ληνο αηφκνπ, αθνχ απηφ θέξεη ηελ κεγαιχηεξε κάδα θαη ελέξγεηα. Κη απ-

ηφ γίλεηαη εθηθηφ, φπσο είπακε, επεηδή ην πξσηφλην θέξεη δχν εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Απηή ε ελέξγεηα ινηπφλ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην θνξηίδνλ άηνκν, ρσ-

ξίο λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή ηα δχν άηνκα, ζεκαίλεη φηη κεηαθέξεηαη 

ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ απφ ην θνξηίδνλ πξσηφλην θαη ειεθηξφλην, πξνο ην θνξηηδφκε-

λν άηνκν ή πξνο ην θνξηηδφκελν πξσηφλην-ειεθηξφλην. Απηφ ζεκαίλεη, 

ινγηθά, φηη ηφζν ην πξσηφλην φζν θαη ην ειεθηξφλην ηνπ αηφκνπ ηνπ π-

δξνγφλνπ, κπνξνχλ λα δέρνληαη θαη λα θνξηίδνληαη ηφζν κε ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ φζν θαη κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Απηφ πην πέ-

ξα ζεκαίλεη φηη έλα πξσηφλην παξφηη θέξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, 

κπνξεί λα θνξηίδεηαη θαη κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Αιιά πην πέξα 

ζεκαίλεη φηη ην πξσηφλην ζην εζσηεξηθφ ηνπο θέξεη δχν πφινπο, δχν ζχ-
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λνια ζεκειησδψλ ηφλησλ: θέξεη έλαλ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ θαη έλαλ άιινλ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

ηαλ θνξηηζηεί ην πξσηφλην (θπξίσο κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

πνπ είλαη ην ηζρπξφηεξφ ηνπ θνξηίν ζε ζεκειηψδε ηφληα ζηνπο εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηνπ), αιιά θαη ην ειεθηξφλην (θπξίσο κε ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη ην ηζρπξφηεξφ ηνπ θνξηίν ζε ζεκε-

ιηψδε ηφληα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηνπ), ηφηε απμάλν-

ληαη νη θξίζηκεο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο. Με άιια ιφγηα, αθνχ απμάλν-

ληαη ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ζην πξσηφλην θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην 

ειεθηξφλην, εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ε κεηαμχ ηνπο άπσζεο θαη ηφηε ην 

ειεθηξφλην απσζείηαη απφ ην πξσηφλην (επεηδή αθξηβψο απσζνχληαη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ πξσηνλίνπ). Σφηε ην ειεθηξφλην απσζείηαη, θη αλ βξίζθεηαη 

ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα ηνπ αηφκνπ, κπνξεί λα θχγεη θαη ηειείσο απφ 

ην άηνκν, αλ ε δχλακε άπσζεο πνπ δέρεηαη είλαη πνιχλ ηζρπξή (είλαη η-

ζρπξφηεξε απφ ηελ δχλακε ηεο έιμεο ηνπ). Σφηε ην ειεθηξφλην απηφ ζα 

γίλεη ειεχζεξν ειεθηξφλην. 

 

Κιείλνληαο, ηελ παξνχζα, θάπσο κεγάιε, Δηζαγσγή, πνπ είλαη ζπγ-

ρξφλσο θαη κηα πξν-ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε, 

λα πνχκε θαη ην εμήο: 

ηαλ ζπδεηάκε γηα ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ αιιά θαη 

ηελ εμέιημή ηνπ, δελ αηζεξνβαηνχκε, νχηε απζαηξεηνχκε σο πξνο ηελ επη-

ζηήκε, επεηδή, φπσο εμεγήζακε, ζεσξνχκε φηη νη ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ είλαη νη ίδηεο θαη επαλαιακβάλνληαη: θαη ηψξα θαη ηφηε (ζηελ 

αξρή ηνπ θφζκνπ) θαη κεηά απφ εκάο αθελφο, αιιά θαη φηη είλαη νη ίδηεο 

ηφζν ζηνλ καθξφθνζκν φζν θαη ζηνλ κηθξφθνζκν αθεηέξνπ (φπσο αλα-

θέξακε θαη ζηελ «Δηζαγσγή 1ε»). 

Λέκε, δειαδή, φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη ε βάζε θαη ην ζεκέιην ηεο 

ελέξγεηαο, ηεο παξαγσγήο ηεο χιεο αιιά θαη ηεο θάζε χπαξμεο ζην νξα-

ηφ-πιηθφ ζχκπαλ. Απηή ε ίδηα ε ελέξγεηα δελ επεξεάδεηαη απφ ηα παξά-

γσγά ηεο (π.ρ. απφ ηελ χιε ή απφ άιιε κηθξφηεξνπ θνξηίνπ ελέξγεηάο 

ηεο), αιιά ε ίδηα είλαη ε ζεκειηψδε ελέξγεηα πνπ επεξεάδεη ην φιν ζχ-

κπαλ δξαζηηθά, ε ίδηα είλαη απηή πνπ ηα δεκηνχξγεζε θαη επνκέλσο φιε 

ε δεκηνπξγία θέξεη ηελ ζεκειηψδε ελέξγεηα κέζα ηεο, ράξε ηεο νπνίαο 

θαη ππάξρεη. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο είλαη δπλαηή ε κειέηε ηεο ελέξγεηαο απηήο, 

ηφζν ζήκεξα, φζν θαη ηφηε, φζν θαη αξγφηεξα, αθνχ είλαη ε ζεκειηψδεο 

ελέξγεηα φινπ ηνπ πιηθνχ-ελεξγεηαθνχ θφζκνπ, φπσο είπακε παξαηεξψ-

ληαο απηήλ κέζσ ηεο κάδαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. ηελ νπζία παξαηε-

ξνχκε ηα απνηππψκαηα ηεο ζεκειηψδνπο ελέξγεηαο πάλσ ζηελ χιε θαη 

κεηά ζπκπεξαίλνπκε γη’ απηήλ. 
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Πξηλ θιείζνπκε, φκσο, ζεσξψ ρξήζηκν, λα παξαζέζνπκε θαη ηα επφ-

κελα θεθάιαηα πνπ απνηεινχλ κηα ζπλέρεηα κε ηα πξνεγνχκελα. 
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14. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δύν εμσηεξηθώλ πόισλ ζην 

πξσηόλην θαη ζην ειεθηξόλην. 

Η δεκηνπξγία θαη ε θίλεζε ησλ καγλεηηθώλ-ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

δπλακηθώλ γξακκώλ ζην πξσηόλην-ειεθηξόλην. 

Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ελόο αηόκνπ πξνο κηα θα-

ηεύζπλζε. 

Η έλλνηα ηνπ θαινύ θαη ηνπ θαθνύ αγσγνύ. Η έλλνηα ηνπ εκηαγσ-

γνύ. 

Η εμήγεζε ηεο θαλνληθήο θαη ηεο αλάδξνκεο πεξηζηξνθήο ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ, ησλ πιαλεηώλ, ησλ δνξπθόξσλ θ.ιπ. 

 

 

Να μαλαπάκε πάιη ζην ίδην ην πξσηφλην θαη ζην ειεθηξφλην, γηα λα 

δνχκε πσο παξάγεηαη θαη πσο ιεηηνπξγεί εθεί oκαγλεηηζκφο-ειεθηξνκα-

γλεηηζκφο: 

 

Αο πάκε, π.ρ. ζην πξσηφλην. 

Δμεγήζακε φηη ζην πξσηφλην ν ηζρπξφηεξνο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφ-

ινο ηνπ είλαη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, εμαηηίαο ηνπ 

νπνίνπ ην πξσηφλην θέξεη θαη ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ. 

Λφγσ ηεο ηζρπξφηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξ-

γεηαο πξσηνλίσλ ζηνλ έλαλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ηνπ, πνπ ηελ νλν-

κάδνπκε Ππ (=ελέξγεηα πξσηνλίσλ), απηή απσζείηαη κε ηελ αζζελέζηεξε 

ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ άιινλ εζσηεξηθφ πφιν 

ηνπ ίδηνπ απηνχ πξσηνλίνπ, πνπ ηελ νλνκάδνπκε Πε (= ελέξγεηα ειε-

θηξνλίσλ ζην πξσηφλην) (βι. παξαθάησ ζρήκα), αθνχ ην ηζρπξφηεξν 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ απσζεί ην καγλεηηθά αζζελέ-

ζηεξφ ηνπ. 

(Τπελζπκίδνπκε φηη ε αξρή ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακ-

κψλ νξίδεηαη ζε κηα πεξηνρή ζην άθξν ηνπ θάζε εζσηεξηθνχ ηνπ πφινπ. 

Γειαδή, θαζψο απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο ηα εζσηεξηθά απηά καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία, θαηά αληίζεηε θαηεχζπλζε, δεκηνπξγνχλ δχν 

αληηδηακεηξηθνχο πφινπο ζηα άθξα ησλ καδψλ ηφζν ηνπ πξσηνλίνπ φζν 

θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Σφηε, ηα δχν είδε απηψλ ησλ απσζνχκελσλ θνξηίσλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ πξσηνλίνπ-ειεθηξνλίνπ θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ 

καδψλ ησλ δχν πφισλ ηφζν ηνπ πξσηνλίνπ φζν θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ, 

ζηνπο νπνίνπο πφινπο απσζνχληαη. 

ζν ε κεηαμχ ηνπο άπσζε (ησλ δχν απηψλ εηδψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ δχν δνκηθψλ ιίζσλ: πξσηνλίνπ-ειεθηξνλίνπ) ζπλερί-

δεηαη, ηφηε ηα δχν απηά απσζνχκελα είδε ελέξγεηαο δελ ζηακαηνχλ κφλνλ 

ζηηο κάδεο θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ πφισλ πνπ δεκηνχξγεζαλ, αιιά απσ-

ζνχληαη θαη πέξαλ απηψλ ησλ δχν πφισλ ηνπο.  

Σφηε δεκηνπξγνχλ ηνπο δχν εμσηεξηθνχο πφινπο ηφζν ζην πξσηφλην, 

φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 
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Έηζη, ηφζν ην πξσηφλην φζν θαη ην ειεθηξφλην θέξνπλ ην θαζέλα ηνπο 

απφ δχν εζσηεξηθνχο, αιιά θαη απφ δχν εμσηεξηθνχο πφινπο. 

Ζ άπσζε ινηπφλ είλαη ε αηηία, πνπ εμαζθείηαη ηζρπξά κεηαμχ ησλ δχν 

εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ζην πξσηφλην θαη ζην ειεθηξφλην, (ε ά-

πσζε είλαη θάζε ηεο βαξχηεηαο), είλαη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηνπ εμήο 

θαηλνκέλνπ: 

Δμεγήζακε φηη ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ 

ηφλησλ εθπέκπνληαη απφ ηνπο δχν εμσηεξηθνχο πφινπο ηφζν ζην πξσηφ-

λην, φζν θαη ζην ειεθηξφλην (ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο ησλ άπσζεο πνπ εμα-

ζθείηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ παξαπάλσ δνκηθψλ ιίζσλ). 

Καζψο φκσο απηά ηα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ απσζνχληαη απφ ηνπο 

δχν πφινπο π.ρ. ηνπ πξσηνλίνπ (ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ειεθηξφλην), ηφ-

ηε, επεηδή ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ, ζα έρνπκε έιμε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ εηδψλ θνξηίσλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ. 

Σφηε απηά έιθνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Απηήλ ε έιμε ηνπο είλαη ε αηηία ηεο παξαγσγήο ησλ καγλεηηθψλ-ειε-

θηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ηνπο. 

Έηζη, ζα έρνπκε ηα παξαθάησ ζρήκα: 

 

 
 

ρέδην 1 

Ππ = ν εμσηεξηθφο πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζην πξσηφλην Π. 

Πε = ν εμσηεξηθφο πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην πξσηφλην Π. 

Φνξηίν Ππ = θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζην πξσηφλην Π, πνπ έιθν-

ληαη απφ ηνλ άιινλ εμσηεξηθφ πφιν ηνπ Πε. 

Φνξηίν Πε = θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην πξσηφλην Π, πνπ έιθν-

ληαη απφ ηνλ άιινλ εμσηεξηθφ πφιν ηνπ Ππ. 
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Έηζη έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ ζηνλ δνκηθφ ιίζν ελφο πξσηνλίνπ, δειαδή θαη απφ ηνπο δχν ηνπ 

πφινπο μεθηλνχλ ηέηνηα ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ελέξγεηαο θαη φρη κφ-

λνλ απφ ηνλ έλαλ πφιν. 

Αληίζηνηρα αθξηβψο γίλεηαη θαη κε ηελ δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνκα-

γλεηηθψλ καγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ηεο Γεο καο. 

Δπεηδή φκσο, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έρνπκε ηελ έιμε κε-

ηαμχ δχν αληίζεησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ, ηφηε ε η-

ζρπξφηεξε ειεθηξνκαγλεηηθή δπλακηθή γξακκή, δειαδή ε ειεθηξνκα-

γλεηηθή δπλακηθή γξακκή Ππ, έιθεη ηελ αζζελέζηεξή ηεο  Πε (ζηηο ζρε-

ηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο), νπφηε έρνπκε δεχγνο ησλ δχν απηψλ ειε-

θηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ.  

Σφηε, επεηδή ν ηζρπξφηεξνο απφ ηνπο δχν ειεθηξνκαγλεηηθνχο πφινπο 

ζην πξσηφλην (δειαδή ν πφινο Ππ) είλαη απηφο πνπ έιθεη πην έληνλα-η-

ζρπξά ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία νιφγπξά ηνπ, απηέο νη καγλεηηθέο 

δπλακηθέο γξακκέο έιθνληαη πξνο απηφλ.  

Έηζη, ζηελ νπζία νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ζην πξσηόλην 

μεθηλνύλ από ηνλ αζζελέζηεξό ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθό πόιν, ηνλ πόιν 

Πε (Πε =πόιν ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ) θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ ηζρπξό-

ηεξό ηνπ καγλεηηθό πόιν Ππ (Ππ = πόινο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ), όπσο 

αλάινγα ηζρύεη θαη ζηνπο καγλήηεο. 
[ε έλα καγλήηε δειαδή, νη καγλεηηθέο γξακκέο ζην ρψξν έμσ απφ ην καγλήηε 

εμέξρνληαη απφ ην βφξεην (καγλεηηθφ) πφιν (Ν) θαη εηζέξρνληαη ζην λφηην (καγλε-

ηηθφ) πφιν (S)].   

Έηζη ιέκε φηη ν λφηηνο καγλεηηθφο πφινο είλαη ν ηζρπξφηεξνο, είλαη απηφο πνπ έι-

θεη ηηο (καγλεηηθέο) δπλακηθέο γξακκέο.    

Έηζη, ε καγλεηηθή ππμίδα ζηε Γε δείρλεη ηνλ γεσγξαθηθφ βνξξά, επεηδή εθεί βξί-

ζθεηαη ν λφηηνο καγλεηηθφο ηεο πφινο, ή ν ηζρπξφηεξφο ηεο πφινο). 

 

Δμάιινπ, αλ δελ είρακε ηελ δεκηνπξγία δεχγνπο ζηελ θάζε ηέηνηα κα-

γλεηηθή δπλακηθή γξακκή, απηέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθήζνπλ ειε-

θηξνκαγλεηηθφ πεδίν νιφγπξά ηνπο. Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν δειαδή 

ζηνλ δνκηθφ ιίζν ηνπ πξσηνλίνπ, νθείιεηαη ζε απηά αθξηβψο ηα δεχγε 

ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ηνπ (κηιάκε πάληα γηα δεχ-

γνο καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ, επεηδή έιθν-

ληαη ηα θνξηία ηνπο ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο). 

Αλ ηα θνξηία απηά είλαη πην ηζρπξά, απηφ ην θάζε δεχγνο ζα απνηειέ-

ζεη ηελ παξαγσγή ελφο θχκαηνο, ηελ παξαγσγή ελφο ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θχκαηνο. 

 

Δπνκέλσο, ζην πξσηφλην έρνπκε φιεο ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακ-

κέο ηνπ, πνπ εμέξρνληαη θαη απφ ηνπο δχν πφινπο ηνπ, λα απνηεινχλ δεχ-

γε. ηελ ζπλέρεηα, έρνπκε ηελ έιμε κεηαμχ δχν εηεξψλπκσλ ηέηνησλ κα-

γλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, νπφηε 

έρνπκε ηελ κεηαμχ ηνπο έιμε. Λφγσ επίζεο ηνπ φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 
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απνζηάζεηο απηά ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ελέξγεηαο πξσηνλίνπ θαη 

ειεθηξνλίνπ ζηελ θάζε καγλεηηθή δπλακηθή γξακκή απσζνχληαη, δελ έ-

ρνπκε ηελ χπαξμε κηαο κφλνλ καγλεηηθή δπλακηθήο γξακκήο, αιιά έ-

ρνπκε ηελ χπαξμε δεχγνπο δχν καγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ. 
 

 
 

ρέδην 2 

Λφγσ ηνπ ηζρπξφηεξνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, ε κεγαιχηεξε κάδα ηνπ πξσηνλίνπ θνξηίδεηαη απφ απηφλ θαη έηζη ην 

πξσηφλην ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα έρεη κφλν ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν (ιφγσ ηεο ηζρπ-

ξφηεξεο παξνπζία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). 

Σν πξσηφλην φκσο θέξεη δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο. Ο άιιν, ν αζζελέ-

ζηεξνο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο ηνπ πφινο ή ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Αλ ν πφινο απηφο απμήζεη ην θνξηίν ηνπ, ηφηε ην πξσηφλην κπνξεί λα ζπκπεξη-

θεξζεί ζχκθσλα κε ην ηζρπξφηεξφ ηνπ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν, πνπ 

ζηελ ηειεπηαία παξαπάλσ πεξίπησζε είλαη απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ. Σφηε ηα ειεθηξφληα ηνπ πξσηνλίνπ απηνχ εθηεινχλ αλάδξνκε πεξηζηξνθή. 

 

 

Απηφ ηφηε, ην θάζε δεχγνο ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ, 

έιθεηαη ηζρπξφηεξα απφ ηνλ πην ηζρπξφ απφ ηνπο δχν πφινπο ηνπ πξσην-

λίνπ, πνπ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, είλαη ν πφινο Ππ (Πφινο 

πξσηνλίσλ). Έηζη φιεο νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ζην πξσηφλην 

θηλνχληαη απφ ηνλ αζζελέζηεξφ ηνπ καγλεηηθά πφιν (απφ ηνλ Πε) πξνο 

ηνλ ηζρπξφηεξφ ηνπ (ηνλ Ππ). 

 

Πανέκζεζε: Πανόηη, όπςξ ελεγήζαμε ηα μαγκεηηθά θμνηία είκαη δηαθμνε-

ηηθά ζηηξ θμκηηκέξ αιιά θαηξ ηηξ μαθνηκέξ απμζηάζεηξ, εμείξ ζεςνμύμε όηη ε-
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πεηδή είκαη ηζπονόηενμξ μ έκαξ μόκμκ μαγκεηηθόξ πόιμξ, επμμέκςξ αοηόξ έι-

θεη θαη ηα θμνηία ημο άιιμο πόιμο. Αοηό όμςξ δεκ ζεμαίκεη όηη δεκ εθπέμπμ-

κηαη μαγκεηηθά θμνηία θαη από ημκ άιιμκ μαγκεηηθό πόιμ. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη 

ηφηε ζηνλ ηζρπξφηεξν απηφλ πφιν ησλ πξσηνλίσλ Ππ, έρνπκε ην εμήο 

θαηλφκελν: 

Σα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ κεηαθεξ-

ζεί εθεί απφ ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ δεκηνπξγεζέληνο δεχ-

γνπο ειεθηξνκαγλεηηθήο δπλακηθήο γξακκήο, απσζνχληαη θαη έηζη δηα-

ιχεηαη ζηνλ πφιν Ππ ην θάζε ηέηνην δεχγνο ειεθηξνκαγλεηηθήο γξακκήο, 

ζηα δχν κέξε απφ ηα νπνία ζπληίζεηαη. ηελ ζπλέρεηα, απσζείηαη ην θνξ-

ηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ πφιν Ππ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (σο καγλεηηθά νκψλπκφ ηνπ). Έηζη, θαζψο ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη απφ ηνλ πφιν Ππ ησλ πξσ-

ηνλίσλ (ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), ζηελ ζπλέρεηα έιθνληαη 

απφ ηνλ άιιν πφιν Πε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (αθνχ φπσο 

εμεγήζακε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν (πφιν κπαηαξίαο, πφιν 

αλεκνζηξφβηινπ θ.ιπ., φπσο ζα αλαπηχμνπκε θαη ζε επφκελε ελφηεηά 

καο). 

Έηζη, γίλεηαη δπλαηφ λα θπθινθνξνχλ ζπλέρεηα νη καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο απηέο δπλακηθέο γξακκέο απφ ηνλ έλαλ πφιν ηνπ 

πξσηνλίνπ πξνο ηνλ άιιν (φπσο θαη ζην ειεθηξφλην αληίζηνηρα) θαη ρσ-

ξίο πιένλ λα ηξνθνδνηνχληαη αλαγθαζηηθά κε λέα θνξηία απφ ην εζσηε-

ξηθφ ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ ή απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο θ.ιπ. 

 

Αλ φκσο δελ εμέξρνληαλ θαζφινπ νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο  

δπλακηθέο γξακκέο θαη απφ ηνπο δχν πφινπο ζπγρξφλσο, αιιά κφλνλ απφ 

ηνλ έλαλ πφιν ηνπ πξσηνλίνπ, ηφηε δελ ζα ππήξρε ειεθηξνκαγλεηηζκφο 

ζην πξσηφλην, αθνχ ζα ππήξρε κφλν ην είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ (απηφ 

ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν), άξα δελ ζα ππήξρε ειεθηξνκαγλεηηζκφο ν-

ιφγπξά ηνπ, δελ ζα ππήξρε δειαδή ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, άξα δελ ζα 

εμαζθνχζε ειεθηξνκαγλεηηθή έιμε πξνο ηνλ γχξσ ηνπ ρψξν (αθνχ ν κα-

γλεηηζκφο-ειεθηξνκαγλεηηζκφο πξνυπνζέηεη θαη ηα δχν είδε καγλεηη-

θνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ εμαζθείηαη πξνο 

φια ηα γχξσ ηνπ καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία). 

Δπνκέλσο, γηα λα έρεη ην ίδην ην πξσηφλην ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

(θαη θπξίσο εδψ ειεθηξηθφ θνξηίν), βάζεη ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη θαη 

ε δχλακε spin πεξηζηξνθήο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ), πξέπεη λα ελεξγν-

πνηνχληαη δχν ηαπηφρξνλα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία. Γη’ απηφ ιέκε φηη 

ζην πξσηφλην (φζν θαη ζην ειεθηξφλην αληίζηνηρα) ελεξγνπνηνχληαη δχν 

αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία θαη φρη έλα κφλν. Απηφ ζεκαίλεη, επνκέλσο, 

φηη ε κάδα ηνπ πξσηνλίνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ δχν αληίζεηα ειεθηξηθά 
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θνξηία: ην έλα ζεηηθφ πνπ ην νλνκάζακε ελέξγεηα πξσηνλίσλ θαη ην άιιν 

αξλεηηθφ πνπ ην νλνκάζακε ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ.  

Δπεηδή φκσο απηέο νη κάδεο ηνπ πξσηνλίνπ θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ ήζαλ 

νη πξψηεο κάδεο (= ε πξψηε κνξθή χιεο) πνπ παξάρζεθαλ-δεκηνπξγήζε-

θαλ ζην ζχκπαλ, γη’ απηφ ηηο νλνκάδνπκε θαη ζεκειηψδεηο κάδεο. (ηελ 

ζεηξά ησλ βηβιίσλ καο ζα αλαπηχμνπκε θαη ζα εμεγήζνπκε φηη ην λεηξφ-

λην παξάρζεθε απφ ηελ ζπκπίεζε ηεο κάδαο ηνπ ειεθηξνλίνπ κε ην πξσ-

ηφλην. Θεσξνχκε αθφκε φηη ε χπαξμε ηνπ πδξνγφλνπ πνπ δελ θέξεη λε-

ηξφληα, ζεκαίλεη φηη ρξνλνινγηθά ε δεκηνπξγία ηνπ ήηαλ πνιχ παιηά, φ-

ηαλ αθφκε δελ ππήξραλ λεηξφληα, γηαηί αιιηψο, πηζαλφηαηα, ζα έθεξε θη 

απηφ ην πδξνγφλν λεηξφληα). 

Σελ αξρέγνλε απηή ελέξγεηα φκσο απφ ηελ παξάρζεθαλ απηέο νη δχν 

αξρέγνλεο κνξθέο χιεο (πξσηφληα θαη ειεθηξφληα), ηελ νλνκάδνπκε ζε-

κειηψδε ελέξγεηα θαη εηδηθφηεξα, επεηδή ηα δχν απηά αξρηθά ζχλνια ε-

λέξγεηαο Α θαη Β βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο (εμεγήζακε 

φηη ζηηο καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη, ελψ ζηηο θνληηλέο απσζνχληαη). 

Γη’ απηφ εηδηθφηεξα ηα νλνκάδνπκε πην ζπγθεθξηκέλα (κε ηηο παξαπάλσ 

ηδηφηεηέο ησλ) θαη σο εμήο: 

Σελ ελέξγεηα ησλ πξσηνλίσλ ηελ νλνκάδνπκε ζεκειηώδε ηόληα πξσ-

ηνλίσλ ή ζεκειηώδε πξσηόληα, ελψ 

Σελ ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ, ηελ νλνκάδνπκε ζεκειηώδε ηόληα ε-

ιεθηξνλίσλ ή ζεκειηώδε ειεθηξόληα.  

Απηή ε κνλφπιεπξε θαηεχζπλζε ηεο δηπιήο ειεθηξνκαγλεηηθήο γξακ-

κήο (πνπ απνηειείηαη επηκέξνπο απφ δχν καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο: 

κηα απφ ηνλ πφιν Ππ θαη κηα απφ ηνλ πφιν Πε, νη νπνίεο ζπλαληήζεθαλ 

θάπνπ ζην ελδηάκεζν ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

πξσηνλίνπ), εμεγεί γηαηί φια ηα ειεθηξφληα ηνπ αηφκνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο. Με άιια ιφγηα φηαλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα 

ηα πξσηφληα ελφο ππξήλα, ηφηε έρνπκε πξνζαλαηνιηζκέλεο θαη ηηο κα-

γλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ. Μφλνλ έηζη κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηα 

ξένληα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ αγσγφ. Αλ δειαδή ηα 

πξσηφληα δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα, ή αλ δελ κπνξνχλ λα πξνζαλαην-

ιηζηνχλ πξνο ην καγλεηηθφ θνξηίν πνπ θέξνπλ ηα ξένληα ειεθηξφληα, 

πάιη δελ έρνπκε θαιφ αγσγφ ζην πιηθφ πνπ εμεηάδνπκε. Απηφο είλαη θαη 

ν ιόγνο πνπ κεξηθά ζώκαηα άιινηε είλαη αγσγνί θαη άιινηε όρη. 

Αλ φκσο, ν άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηνπ πξσηνλίνπ ή Ζιί-

νπ ή Γεο θ.ιπ., π.ρ. ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ γίλεη ηζρπξφηεξνο, ηφηε απηφο ζα πεξηέζηξεθε ηα ειε-

θηξφληά ηνπ, ηνπο πιαλήηεο ηνπ, ηνπο δνξπθφξνπο ηεο θ.ιπ., θαηά αληίζε-

ηε θνξά, αλάδξνκε θνξά, φπσο ιέγεηαη. 

 
εκείσζε: 

Λέκε φηη, ζην πξσηφλην, δελ κπνξεί λα γίλεη ε κεηαθίλεζε-ξνή ησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, απφ ηνλ π.ρ. αξλεηηθφ 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο ηνλ ζεηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-
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λησλ πξσηνλίσλ, επεηδή αθξηβψο, φπσο εμεγήζακε, ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη θαη έηζη δηαθφπηεηαη ην «θχ-

θισκα» απηφ. Γελ έρνπκε δειαδή ηελ χπαξμε αγσγνχ ζην εζσηεξηθφ θέληξν ηεο 

Γεο,αθνχ εθεί εμαζθείηαη άπσζε κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ θνξηίσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, 

ηα νπνία απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Δπνκέλσο, ην θνξηίν ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ 

δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ (απφ ηνλ έλα εζσηεξηθφ πφ-

ιν ηνπ πξνο ηνλ άιιν), επεηδή εθεί ππάξρνπλ πφινη πνπ θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα θαη 

απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Αλάινγα, δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί 

απηφ ην θνξηίν ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, νπφηε αλαγθαζηηθά ηφζν ζην πξσηφλην-ειε-

θηξφλην φζν θαη ζηελ Γε, ηα θνξηία ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ, απσζνχληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπο, εθεί θνξηίδνπλ 

ηελ κάδα θαη δεκηνπξγνχλ πφινπο θαη ζηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγνχλ ηηο παξαπάλσ κα-

γλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο, φπσο εμεγήζακε. 

 

 

ζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ αγσγνχ, ιέκε φηη φηαλ π.ρ. είλαη ηζρπξφηε-

ξνο ή πνιχ ηζρπξφο ν εζσηεξηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ζε έλα κέηαιιν-ζηνηρείν θαη ηα ξένληα ειεθηξφληα πνπ μεθη-

λνχλ απφ ηνλ πφιν ηεο αλφδνπ ζπλαληήζνπλ ΄πνιχ ηζρπξή ηέηνηα αληί-

ζηαζε, ηφηε δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ. Σα ξένληα απηά ειεθηξφληα δελ 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο, επεηδή φηαλ ηα θνξηία κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη πνιχ ηζρπξά, ηφηε απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο 

θαη δελ γίλεηαη θαλ ν πξνζαλαηνιηζκφο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο πφ-

ισλ ζηηο κάδεο ησλ κεηάιισλ-αγσγψλ. Σφηε έρνπκε ηνπο θαθνχο αγσ-

γνχο,. 

Σν παξαπάλσ θαηλφκελν ην βιέπνπκε θαζαξφηεξα φηαλ ζε έλαλ ειε-

θηξνθφξν αγσγφ, ην θνίιν κέξνο ηνπ δελ θέξεη ειεθηξηθφ ξεχκα, ελψ ην 

θπξηφ κέξνο ηνπ θέξεη. ην θνίιν κέξνο ηνπ ίδηνπ ειεθηξνθφξνπ αγσ-

γνχ, δειαδή, έρνπκε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, επεηδή α-

θξηβψο βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη έηζη δηαθφπηε-

ηαη ην θχθισκα εθεί, ζην θνίιν κέξνο ηνπ. 
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15. Η εμήγεζε ηεο θνληηλήο ή καθξηλήο ζέζεο ελόο ειεθηξνλίνπ σο 

πξνο ην πξσηόλην ηνπ ππξήλα ηνπ. 

Η εμήγεζε όηη ππήξμαλ επηά ζπκπάληεηεο επνρέο ή Ηκέξεο. 

Γηαηί ε ιέμε Ηκέξα ηαηξηάδεη θαιύηεξα από ηελ ιέμε επνρή. 

 

 

Μεηαμχ ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηφζν ζην πξσηφλην, 

φζν θαη ζην ειεθηξφλην, εμαζθείηαη απσζηηθή δχλακε. 

Έζησ ν ηζρπξφηεξνο πφινο (απσζηηθφο πφινο, απσζηηθφο ζε ζρέζε κε 

ηνλ νκψλπκφ ηνπ ζην ειεθηξφλην ην νπνίν εμεηάδνπκε ηψξα) ζην εζσηε-

ξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ είλαη ν Πε (πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ). 

Δπίζεο, έζησ ν ηζρπξφηεξνο πφινο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνλίνπ 

πνπ απσζείηαη απφ ηνλ πφιν Πε ηνπ πξσηνλίνπ, είλαη ν πφινο Ζπ (πφινο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). 

Οη δχν παξαπάλσ πφινη απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο. 

 

ζν ινηπφλ ηζρπξφηεξε είλαη απηή ε κεηαμχ ηνπο άπσζε, ηφζν πην κα-

θξηά ζα απσζεζεί ην ειεθηξφλην απηφ. 

Έηζη εμεγείηαη ε αξρηθή ζέζε ηνπ ειεθηξνλίνπ σο πξνο ην πξσηφληφ 

ηνπ. 

Σν φηη ππάξρνπλ επηά κφλνλ ζέζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ 

ηα ειεθηξφληα θαη φρη άιιεο, απηφ εμεγείηαη σο εμήο: 

Τπήξμαλ επηά θνξέο ζπκπίεζε ηεο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ δχν ζπκπά-

ληεησλ πφισλ. Λφγσ ηεο ζπκπίεζεο απηήο ηεο ελέξγεηαο ην αξρηθφ-αξρέ-

γνλν πξσηφλην απέθηεζε επηά θινηνχο ζηελ κάδα ηνπ, δειαδή ε κάδα 

ηνπ έρεη παξαρζεί απφ ηελ ζπκπίεζε κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ 

πνπ έγηλε θνξέο ή έγηλε ζε επηά δηαθνξεηηθέο ζπκπάληεηεο πεξηφδνπο. 

ηελ θάζε ηέηνηα ζπκπίεζε πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ έιμε κεηαμχ ησλ 

δχν ζπκπάληεησλ πφισλ, είρακε φρη απιά ηελ παξαγσγή κάδα ζηα πξσ-

ηφληα-ειεθηξφληα, αιιά είρακε θαη ηελ παξαγσγή θσηφο, αθνχ νη δχν 

ζπκπάληεηνη πφιη θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία (ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν). 

 

Αλ, ηψξα, έλα πξσηφλην δεκηνπξγήζεθε ζε κεηαγελέζηεξε ζπκπάληεηα 

επνρή, π.ρ. ζηελ έθηε ζπκπάληεηαο επνρή, ηφηε απηφ ην πξσηφλην κπνξεί 

λα έιμεη κφλν δχν ειεθηξφληα, αθνχ ε ελέξγεηά ηνπ ζα είλαη κηθξφηεξε, 

ζε ζχγθξηζε κε ην αξρέγνλν πξσηφλην πνπ δεκηνπξγήζεθε ηελ πξψηε 

ζπκπάληεηα επνρή θαη θέξεη ηζρπξφηεξν ην θνξηίν ηνπ. 

Ζ ιέμε Ζκέξα ή πκπάληεηα Ζκέξα ηαηξηάδεη θαιχηεξα απφ ηελ π-

κπάληεηα επνρή, επεηδή θαηά ηελ ζπκπίεζε κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ 

πφισλ, παξάγεηαη θσο θαη έηζη έρνπκε ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη 

ην θσο θαη ε Ζκέξα. 
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ηελ ζπλέρεηα έρνπκε ηελ άπσζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ δχν ζπ-

κπάληεησλ πφισλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, νπφηε παξάγεηαη 

ζθνηάδη ( =λχρηα). Σν καχξν ρξψκα δειαδή δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν 

ζην ζχκπαλ, αιιά ζεκαίλεη άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Απηά φκσο θαη ηφζα άιια ζα αλαπηχμνπκε ζηελ ζρεηηθή ζεηξά ησλ βη-

βιίσλ καο. 
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16. Οη δπλάκεηο έιμεηο ή ζπζηνιήο, αιιά θαη νη δπλάκεηο άπσζεο ή 

δηαζηνιήο αιιειεπηδξνύλ κέζα ζηα ίδηα πξσηόληα.  

 

 

Αο δνχκε έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

 

«Από ην θνζκηθό ζην αηνκηθό 

[…] Μπνξνχκε λα κεηαζρεκαηίζνπκε ππξήλεο πδξνγφλνπ θαη λεηξφ-

ληα ζε ήιην, ζπγρσλεχνληάο ηα, πξαγκαηνπνηψληαο κηα δηαδηθαζία πνπ 

απνθαιείηαη ζχληεμε. Σν πδξνγφλν είλαη ζρεηηθά επζηαζέο, θη έηζη ε ζχ-

ληεμε  δελ πινπνηείηαη απζφξκεηα∙ φηαλ ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο, ην πδξνγφλν κπνξεί λα ζπληερζεί ζε ήιην. Ζ 

ηάζε ησλ ππξήλσλ λα αλαδεηνχλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επζηάζεηα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην ήιην είλαη αθφκε πην επζηαζέο απφ ην 

πδξνγφλν, απνηειεί εμαηξεηηθφ θίλεηξν γηα ην πδξνγφλν λα πξνρσξήζεη 

ζε ζχληεμε κε παξαγσγή ειίνπ.  

[…] Αλαθέξακε λσξίηεξα φηη νη αληηδξάζεηο ζχληεμεο δελ κπνξνχλ λα 

ζπκβνχλ απζφξκεηα, αιιά απαηηνχληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέ-

ζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή απαηηνχλ κηα αξρηθή εηζξνή ελέξγεηαο πνπ 

ζα ππξνδνηήζεη ηελ αληίδξαζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ζχληεμεο δχν ππξή-

λσλ πδξνγφλνπ, απηή ε ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππεξληθεζεί ε 

αξρηθή άπσζε. Έλαο ππξήλαο πδξνγφλνπ είλαη έλα πξσηφλην κε ζεηηθφ  

θνξηίν, άξα απηφ ζα απσζεί έλαλ άιιν ππξήλα πδξνγφλνπ κε επίζεο ζε-

ηηθφ θνξηίν, επεηδή ηα νκψλπκα θνξηία απσζνχληαη. Χζηφζν, αλ ηα 

πξσηφληα κπνξέζνπλ λα πιεζηάζνπλ αξθεηά, ηφηε ππάξρεη κηα ειθηηθή 

δχλακε, ε ηζρπξή ππξεληθή δχλακε, ε νπνία ζα ππεξληθήζεη ηελ άπσζε 

θαη ζα ηα ζπλδέζεη κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ειίνπ. 

Ο Υάνπηεξκαλο ππνιφγηζε φηη ε θξίζηκε απφζηαζε ήηαλ 10
-15

 κέηξα, 

δειαδή έλα ηξηζεθαηνκκπξηνζηφ ηνπ ρηιηνζηνχ. Αλ δχν ππξήλεο πδξνγφ-

λνπ πνπ πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν βξεζνχλ ζε ηέηνηα απφζηαζε, ζα 

ζπκβεί ζχληεμε. Οη Υάνπηεξκαλο θαη Άηθηλζνλ  ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη ε 

πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ήιηνπ ήηαλ αξθεηά πςειέο 

ψζηε λα αλαγθάζνπλ ηνπο ππξήλεο πδξνγφλνπ λα βξεζνχλ ζ’ απηή ηελ 

θξίζηκε απφζηαζε ησλ 10
-15

 κέηξα, ε νπνία ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε 

ζχληεμε, νπφηε θαη ζα απειεπζεξσλφηαλ ελέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ ζχληεμε. Οη δχν επηζηήκνλεο 

δεκνζίεπζαλ ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζηξηθή ζχληεμε ην 1929 ζην 

πεξηνδηθφ ZeitschriftPhysik…». 

«Big Bang», Simon Singh , 2004, ζει. 350. 

 

πκπέξαζκα: 

Με άιια ιφγηα απηέο νη δπλάκεηο έιμεηο ή άπσζεο επηδξνχλ πάλσ 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο ππξήλεο ηνπ πδξνγφλνπ θ.ιπ. θαη επίζεο φηη κέζα απφ 

ηνπο ππξήλεο απηνχο απειεπζεξψλεηαη ελέξγεηα, φηαλ βξεζνχλ ζηελ θξί-

ζηκε απφζηαζε πνπ νξίζηεθε φπσο παξαπάλσ. 
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Γερφκαζηε δειαδή φηη κέζα ζηνπο ππξήλεο θαη ζην άηνκν ηνπ πδξνγφ-

λνπ θ.ιπ. ππάξρνπλ ηέηνηεο δπλάκεηο πνπ δξνπλ φπσο αλαθέξζεθε. 

Αο πξνρσξήζνπκε φκσο.  
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17. Ο κηθξόθνζκνο ζην ύκπαλ. 

Οη δπλάκεηο έιμεο-βαξύηεηαο θαη νη δπλάκεηο άπσζεο-αληηβαξύηε-

ηαο ζην αξραίν ζύκπαλ. Δθαξκνγή ηνπο πάλσ ζην αξραίν θαη ην πην 

απιό άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ.  

Η αηηηνιόγεζε ηεο ζέζεο όηη δελ ππήξμε πνηέ έθξεμε ζην αξραίν 

ζύκπαλ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο πξνέθπςε ε δεκηνπξγία. 

Οη δπλάκεηο ηεο βαξύηεηαο-έιμεο-ζπζηνιήο θαη ηεο αληηβαξύηε-

ηαο-άπσζεο-δηαζηνιήο ζην ζύκπαλ, ή νη ζεκειηώδεηο δπλάκεηο, ζπλπ-

πήξραλ αλέθαζελ ζην αξραίν ζύκπαλ. 

Η αηηηνιόγεζε ηεο ζέζεο όηη ζην ζύκπαλ, αξρηθά ππήξραλ δύν κε-

γάια ζύλνια ελέξγεηαο θαη όρη έλα, ηα νπνία αιιεινεπέδξαζαλ κεηα-

μύ ηνπο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ύιεο θαη ηεο αληηύιεο ζην αξραίν 

ζύκπαλ. Η ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο όηη ηα δύν αξραία-αξρέγνλα ζύλν-

ια ελέξγεηαο ζην ζύκπαλ έθεξαλ δηαθνξεηηθά ειεθηξηθά θνξηία ην 

θαζέλα ηνπο θαη ε εμήγεζε όηη απηά ηα δύν αξρέγνλα ζύλνια ελέξ-

γεηαο αιιειεπηδξνύζαλ κεηαμύ ηνπο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ζπκπάληεηαο εκέξαο θαη ηεο ζπ-

κπάληεηαο λύρηαο. 

Η εμήγεζε όηη είρακε πνιιέο θαη όρη κηα κόλν ζπκπάληεηα εκέξα 

θαη ζπκπάληεηα λύρηα. 

 

Αλ δηαβάζνπκε θαη πξνζπαζνχκε λα θαηαιάβνπκε ηα κηθξνζσκάηηα 

πνπ ππάξρνπλ ζην ζχκπαλ, ζα δπζθνιεπηνχκε, επεηδή θαη πνιιά είλαη α-

θελφο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

πνηθηινηξφπσο, θη επίζεο κεξηθά απφ απηά δελ ηα έρνπλ αθφκε αλαθαιχ-

ςεη νη επηζηήκνλεο αθεηέξνπ. 

Αο ξίμνπκε φκσο κηα καηηά πάλσ ζ’ απηφ ην ζέκα θαη αο πξνζπαζή-

ζνπκε λα εζηηάζνπκε γηα λα ην κειεηήζνπκε θαιχηεξα: 

 

«ΠΑΚΔΣΑ ΤΛΗ 

ην πιένλ ζηνηρεηψδεο επίπεδν, ε χιε ζεσξείηαη φηη απνηειείηαη απφ 

ηκήκαηα πνπ ιέγνληαη θεξκηφληα, ηφζν κηθξά πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφ-

ηεξα απφ έλα ηξηζεθαηνκκχξην ην έλα δίπια ζην άιιν γηα λα θαιχπηνπλ 

ην πιάηνο κηαο αλζξψπηλεο ηξίραο. Σα πην ζηνηρεηψδε θεξκηφληα έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί ή σο ιεπηφληα ή σο θνπάξθ. Σα ιεπηφληα είλαη ζπλήζσο κν-

λαρηθά. Δθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, απηά δελ ζπλδένληαη ην έλα κε ην 

άιιν ή κε άιια ζσκαηίδηα. Σα θνπάξθ, αληίζεηα ζπζζσκαηψλνληαη ζε 

κεγαιχηεξα πνιιαπιά θνπάξθ. πσο θαίλεηαη δεμηά (βιέπε ηώξα ζην ηέ-

ινο ηνπ παξόληνο), θάζε ηχπνο ιεπηνλίνπ ή θνπάξθ έρεη έλα δίδπκν ζσ-

κάηην αληηχιεο πνπ έρεη ηελ ίδηα κάδα αιιά αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ην ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Σα ιεπηφληα παξνπζηάδνληαη ζε έμη παξαιιαγέο, ηξεηο κε θνξηίν (φια 

αξλεηηθά) θαη ηξεηο νπδέηεξεο. ια είλαη πνιχ κηθξήο κάδαο αθφκε θαη 

γηα ηηο ππναηνκηθέο αλαινγίεο. Απφ ηα θνξηηζκέλα ιεπηφληα – ειεθηξφ-
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ληα, κηφληα θαη ηαπ – ην βαξχηεξν, ην ηαπ, έρεη ζρεδφλ ηε δηπιάζηα κάδα 

ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ. Οη ηξεηο ηχπνπ νπδέηεξσλ ιεπηνλίσλ ή λε-

ηξίλν («κηθξφ νπδέηεξν» ζηα ηηαιηθά) είλαη ηφζν ειαθξά πνπ νη πεξηζζφ-

ηεξνη θπζηθνί ηνπο ζεσξνχζαλ ηειείσο άκαδνπο. Έρνπλ νλνκαζηεί απφ 

ηα θνξηηζκέλα ιεπηφληα πνπ θακηά θνξά ζπλνδεχνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ 

ην ειεθηξφλην – λεηξίλν, ην κηφλην-λεηξίλν θαη ην ηαπ – λεηξίλν. Σα ιε-

πηφληα πνηθίιινπλ σο πξνο ην ρξφλν δσήο ηνπο: Σν ειεθηξφλην, γηα πα-

ξάδεηγκα, δελ θζείξεηαη πνηέ, θαη ην ίδην κάιινλ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηξεηο 

ηχπνπο λεηξίλν. Σν ηαπ αληίζεηα κπνξεί λα ππάξμεη κφλν γηα 10 εθαηνκ-

κπξηνζηά ηνπ κηθξνδεπηεξνιέπηνπ. 

Ο φξνο θνπάξθ βγήθε απφ έλαλ επθάληαζην θπζηθφ απφ ην ζηίρν 

«ηξία θνπάξθ» γηα ηνλ Μάζηεξ Μαθ» ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Σδέηκο Σδφηο 

Σν μχπλεκα ηνπ Φίλεγθαλ. (Δίλαη γλσζηφ φηη ηα θνπάξθ δελ ζπλδπάδν-

ληαη ζε ηξηάδεο). Μεγαιχηεξεο ζπλήζσο κάδαο απφ ηα ιεπηφληα, ηα θνπ-

άξθ δέλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ  ηζρπξή δχλακε ηνπ ππξήλα γηα λα δε-

κηνπξγήζνπλ λεηξφληα, πξσηφληα θαη άιινπο ζπαληφηεξνπο ηχπνπο φπσο 

πηφληα θαη θαφληα. Κάπνηεο έκκεζεο ελδείμεηο αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη ηα 

θνπάξθ, φπσο ηα ιεπηφληα, παξνπζηάδνληαη ζε έμη πνηθηιίεο. Οη θπζηθνί, 

κε ηελ απίζαλε παξαμεληά ηνπο, ηα νλφκαζαλ πάλω, θάηω, ραξηηωκέλν, 

παξάμελν, θνξπθή (πνπ δελ έρεη αθόκε επηβεβαηωζεί πεηξακαηηθά) θαη βπ-

ζό. Σειηθά θάζε θνπάξθ παξνπζηάδεηαη ζε ηξεηο πνηθηιίεο πνπ ιέγνληαη 

ρξψκαηα, δεκηνπξγψληαο ζπλνιηθά δεθανθηψ ηχπνπο θνπάξθ».  

 

 

 
 

 

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα → 
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ΦΟΡΔΙ ΓΤΝΑΜΗ 

Σα κπνδφληα είλαη ηα ζσκάηηα-αγγειηνθφξνη πνπ κεηαθέξνπλ δχλακε 

απφ ην έλα θεξκηφλην ζην άιιν. Κάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο γλσζηέο ζηνη-

ρεηψδεηο δπλάκεηο έρεη  ην δηθφ ηεο ηχπν κπνδνλίνπ, πνπ εηθνλίδεηαη εδψ 

γξαθηθά. Σα γινπφληα θέξνπλ ηελ ηζρπξή ππξεληθή δχλακε, πνπ ζπλδέεη 

ηα θνπάξθ θαζψο θαη ηα πξσηφληα θαη ηα λεηξφληα. Οθηψ ηχπνη γινπνλί-

σλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο πνπ ιέγνληαη ρξψκα θαη 

αληη-ρξψκα. Δλδηάκεζα δηαλπζκαηηθά κπνδφληα κεηαθέξνπλ ηελ αζζελή 

ππξεληθή δχλακε πνπ αιιάδεη έλαλ ηχπν ππξεληθνχ κπνδνλίνπ ζε άιιν 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ξαδηελεξγνχο δηάζπαζεο. Απηνί νη θνξείο δχλα-

κεο κπνξεί αλ είλαη θνξηηζκέλνη ζεηηθά, αξλεηηθά ή νπδέηεξα. Σα βαξπ-

ηφληα – πνπ δελ έρνπλ εληνπηζηεί αθφκε – πηζηεχεηαη φηη έρνπλ ζρέζε κε 

ηε βαξχηεηα, θαη ηα θσηφληα κεηαθέξνπλ ειεθηξνκαγλεηηζκφ. 

Μεξηθά κπνδφληα είλαη ζηαζεξά ζσκάηηα∙ ηα πεξηζζφηεξα θσηφληα, 

γηα παξάδεηγκα, γελλήζεθαλ ακέζσο κεηά ηε Μεγάιε Έθξεμε. Φνξείο 

δχλακεο, φκσο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ηα ιεγφκελα δπλακηθά ζσκάηηα, 

θαληαζηηθέο θαηαζθεπέο πνπ γίλνληαη απφ έλα θεξκηφλην θαη ακέζσο α-

πνξξνθψληαη απφ ην άιιν. Με ηελ αληαιιαγή ησλ ελ δπλάκεη κπνδνλί-

σλ, ηα θνπάξθ ή ιεπηφληα είλαη ηθαλά λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

απσζψληαο, έιθνληαο εθκεδελίδνληαο ή επηδξψληαο γεληθά ην έλα ζην 

άιιν.  

 

 
 

 

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα → 

 

 



90 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



91 

 

 

 
 

 

 

«Σαμίδη ζην χκπαλ – Μπζηήξηα θαη θαηλφκελα» εθδφζεηο Κ. Καπφ-

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 84-85. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, αο πξνζπαζήζνπκε λα βγάινπκε κεξηθά ζπ-

κπεξάζκαηα. 

 

Α) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: α) «Τα μπμδόκηα είκαη ηα ζςμάηηα-

αγγειημθόνμη πμο μεηαθένμοκ δύκαμε από ημ έκα θενμηόκημ ζημ άιιμ. Κάζε 

μία από ηηξ ηέζζενηξ γκςζηέξ ζημηπεηώδεηξ δοκάμεηξ έπεη  ημ δηθό ηεξ ηύπμ 

μπμδμκίμο, πμο εηθμκίδεηαη εδώ γναθηθά. Τα γιμοόκηα θένμοκ ηεκ ηζπονή πο-

νεκηθή δύκαμε, πμο ζοκδέεη ηα θμοάνθ θαζώξ θαη ηα πνςηόκηα θαη ηα κεηνό-

κηα….», θαη επίζεο, β): «Μενηθά μπμδόκηα είκαη ζηαζενά ζςμάηηα∙ ηα πενηζ-

ζόηενα θςηόκηα, γηα πανάδεηγμα, γεκκήζεθακ αμέζςξ μεηά ηε Μεγάιε Έθνε-

λε. Φμνείξ δύκαμεξ, όμςξ μπμνμύκ επίζεξ κα είκαη ηα ιεγόμεκα δοκαμηθά ζς-

μάηηα, θακηαζηηθέξ θαηαζθεοέξ πμο γίκμκηαη από έκα θενμηόκημ θαη αμέζςξ 

απμννμθώκηαη από ημ άιιμ. Με ηεκ ακηαιιαγή ηςκ εκ δοκάμεη μπμδμκίςκ, ηα 

θμοάνθ ή ιεπηόκηα είκαη ηθακά κα αιιειεπηδνμύκ μεηαλύ ημοξ απςζώκηαξ, 

έιθμκηαξ εθμεδεκίδμκηαξ ή επηδνώκηαξ γεκηθά ημ έκα ζημ άιιμ». 



92 

 

Απηά ηα κηθξνζσκάηηα ράξε ζηα νπνία νθείιεηαη ηφζν ε δχλακε ηεο 

βαξχηεηαο ζην ζχκπαλ, φζν θαη ε δχλακε ηεο αληηβαξχηεηαο ηα νλνκά-

δνπκε ζεκειηώδε ηόληα (ηα νλνκάδνπκε ηφληα επεηδή κπνξνχλ θαη αιιε-

ιεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ παξάγνπλ ηελ βαξχηεηα ή 

ηελ αληηβαξχηεηα. Σα νλνκάδνπκε θαη ζεκειηψδε, επεηδή απνηεινχλ ηα 

ζεκέιηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζχκπαληνο έρνληαο απηέο ηηο ζεκειηψδεηο δπλάκεηο 

ηεο βαξχηεηαο-ζπζηνιήο θαη ηεο αληηβαξχηεηαο-δηαζηνιήο). 

Αλ έηζη έρνπλ απηά, ηφηε:  

 

Α1) Δπεηδή αθφκε δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αθξηβψο ζε πνηα κηθξνζσκα-

ηίδηα, ή, θαη ζε πνηα αθξηβψο κνξθήο ελέξγεηα νθείιεηαη ε έιμε κεηαμχ 

ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ, γη’ απηφ ζεσξνχκε θαη απν-

δίδνπκε ηηο αηνκηθέο ή ππξεληθέο δπλάκεηο έιμεο φηη νθείινληαη ζηα ζε-

κειηψδε ηφληα φηαλ απηά βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο 

κεηαμχ ηνπο. Κη απηφ ην ιέκε επεηδή απηά ηα κηθξνζσκαηίδηα ή ελέξγεηα 

ελεξγνπνηνχληαη ζηηο «ζρεηηθά καθξηλέο» απνζηάζεηο θαη ηφηε ε δχλακε 

ηεο βαξχηεηαο είλαη ηζρπξφηεξε έλαληη ησλ αηνκηθψλ ή ππξεληθψλ δπλά-

κεσλ έιμεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη επεηδή αθξηβψο ππάξρεη απηή ε έιμε 

πνπ είλαη ηζρπξφηεξε ηφηε (ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο απφ ηελ 

δχλακε άπσζεο ή απφ ηελ δχλακε ηεο αληηβαξχηεηαο) ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο δπλάκεηο ηεο άπσζεο. Απηφ εμεγεί θαη ηελ έιμε ηνπ ειεθηξνλίνπ απφ 

ην πξσηφλην ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, νπφηε ην ειεθηξφλην 

πιεζηάδεη πξνο ην πξσηφλην ηφηε. Αλάινγε έιμε εμεγήζακε θαη αλαθέ-

ξακε ζηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνληαθψλ λεθψλ (Ακ ε απόζηαζε είκαη ηέημηα 

ώζηε κα μπιέθμκηαη ανθεηά ηα ειεθηνμκηαθά κέθε, ε ζοκηζηαμέκε δνάζε είκαη άπςζε. Άνα 

οπάνπεη ε θαηάιιειε απόζηαζε γηα ηεκ μπμία ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε είκαη μεδέκ. Η απόζηαζε 

αοηή ιέγεηαη απόσταση μοριακού πλέγματος. Οη δοκάμεηξ VanderWaals ελεγμύκ ηε ζοκμπή 

[έιλε μμμεηδώκ μμνίςκ] θαη ηε ζοκάθεηα [έιλε εηενμεηδώκ μμνίςκ] ηεξ ύιεξ.    

Πεγή: «Μεγάιε Γγθοθιμπαίδεηα ΓΙΟΒΑΝΗ» δεμμηηθμύ, γομκαζίμο, ιοθείμο, πακεπηζηε-

μίμο, μεηαπηοπηαθώκ ζπμοδώκ, ζηε δεμμηηθή, έθδμζε 1981, Χνήζημξ Γημβάκεξ, ηόμμξ 4, ζει. 

298).  

 

Δπίζεο: 

Α2) Δπεηδή αθφκε δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αθξηβψο ζε πνηα κηθξνζσκα-

ηίδηα, ή, θαη ζε πνηα αθξηβψο κνξθήο ελέξγεηα νθείιεηαη ε άπσζε κεηαμχ 

ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ, γη’ απηφ απνδίδνπκε ηηο α-

ηνκηθέο ή ππξεληθέο δπλάκεηο άπσζεο φηη νθείινληαη ζηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα φηαλ απηά βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Κη απηφ ην ιέκε επεηδή απηά ηα κηθξνζσκαηίδηα ή ελέξγεηα ελεξγνπνηνχ-

ληαη ζηηο «ζρεηηθά θνληηλέο» απνζηάζεηο θαη ηφηε απηή ε δχλακε ηεο α-

ληηβαξχηεηαο ή δχλακε ηεο άπσζεο ή ηεο δηαζηνιήο είλαη ηζρπξφηεξε 

έλαληη ησλ αηνκηθψλ ή ππξεληθψλ δπλάκεσλ έιμεο.Απηφ απνδεηθλχεηαη 

επεηδή αθξηβψο ππάξρεη απηή ε άπσζε πνπ είλαη ηζρπξφηεξε ηφηε (ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απφ ηελ δχλακε έιμεο ή απφ ηελ δχλακε 

ηεο βαξχηεηαο) ζε ζχγθξηζε κε ηελ δχλακε έιμεο-βαξχηεηαο. (Ακ ε από-

ζηαζε είκαη ηέημηα ώζηε κα μπιέθμκηαη ανθεηά ηα ειεθηνμκηαθά κέθε, ε ζοκηζηαμέκε δνάζε 
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είκαη άπςζε. Άνα οπάνπεη ε θαηάιιειε απόζηαζε γηα ηεκ μπμία ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε είκαη 

μεδέκ. Η απόζηαζε αοηή ιέγεηαη απόσταση μοριακού πλέγματος. Οη δοκάμεηξ VanderWaals 

ελεγμύκ ηε ζοκμπή [έιλε μμμεηδώκ μμνίςκ] θαη ηε ζοκάθεηα [έιλε εηενμεηδώκ μμνίςκ] ηεξ 

ύιεξ.     

Πεγή: «Μεγάιε Γγθοθιμπαίδεηα ΓΙΟΒΑΝΗ» δεμμηηθμύ, γομκαζίμο, ιοθείμο, πακεπηζηε-

μίμο, μεηαπηοπηαθώκ ζπμοδώκ, ζηε δεμμηηθή, έθδμζε 1981, Χνήζημξ Γημβάκεξ, ηόμμξ 4, ζει. 

298).  

 

Παξάδεηγκα: 

Αο πάξνπκε έλα, πάιη ην αξραίν άηνκν, ην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ.  

Θεσξνχκε φηη ην άηνκν απηφ πνπ ππήξρε εμαξρήο ζην ζχκπαλ, είλαη 

θαη ην πην απιφ αθνχ απνηειείηαη απφ πξσηφλην θαη ειεθηξφλην. 

Απηφ ην άηνκν ινηπφλ επεηδή είλαη θαη πνιχ απιφ, αιιά θαη πνιχ αξ-

ραίν, είλαη θαη ην θαηάιιειν γηα λα ην κειεηήζνπκε θαηά ηελ εμήο ινγη-

θή: 

Σν ειεθηξφλην δηαγξάθεη ηξνρηά-πνξεία γχξσ απφ ην πξσηφλην ηνπ ππ-

ξήλα ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ.  

Καηά ηελ ηξνρηά ηνπ άιιεο θνξέο απνκαθξχλεηαη απφ ην πξσηφλην θαη 

άιιεο θνξέο πιεζηάδεη πην πνιχ πξνο απηφ. 

Αο ην δνχκε απηφ θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, φπσο αθνινπζεί ζηελ ε-

πφκελε ζειίδα: 

 

 

 

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα → 
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Θεσξνχκε φηη ε έιιεηςε πνπ δηαγξάθεη έλα ειεθηξφλην έζησ ε. 

Έζησ Ο, είλαη ν ππξήλαο ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ. Σν ειεθηξφλην 

ινηπφλ θηλείηαη ζηελ ηξνρηά ε (ηεο έιιεηςεο).  

Απηή έζησ, ε έιιεηςε-ηξνρηά ηνπ ειεθηξνλίνπ, μεθηλάεη ηελ πνξεία 

ηεο απφ ην εκείν Α1, πνπ είλαη ην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν-άθξν ηεο 

έιιεηςεο-ηξνρηάο ηνπ ειεθηξνλίνπ, καδί κε ην άιιν πην απνκαθξπζκέλν 

ζεκείν Α2 (πνπ βξίζθεηαη ζην άιιν άθξν ηεο έιιεηςεο). Απηά ηα ζεκεία 

Α1 θαη Α2 πνπ είλαη ηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηεο έιιεηςεο ηα νλν-

κάδνπκε: Αθήιην 1 (Α1) θαη Αθήιην 2 (Α2). 

Ο ππξήλαο Ο, ή ην ζεκείν Ο εδψ, είλαη ην ζεκείν ηνπ θχθινπ Κ2, πνπ 

είλαη πεξηγεγξακκέλνο (εμσηεξηθφο) σο πξνο ηελ έιιεηςε. 

Δπίζεο, ηα πην θνληηλά ζεκεία ηεο έιιεηςεο, ηα ζεκεία δειαδή Π1 θαη 

Π2 ηα νλνκάδνπκε Πεξηήιην 1 θαη πεξηήιην 2 αληίζηνηρα.  

Έηζη, έρνπκε δχν Πεξηήιηα: ην Πεξηήιην 1 ή Π1 θαη ην Πεξηήιην 2 ή 

Π2, θαη, επίζεο, άιια δχν Αθήιηα: ην Αθήιην 1 ή Α1 θαη ην Αθήιην 2 ή 

Α2.   

Δγγξάθνπκε ηψξα έλαλ θχθιν Κ1 κε θέληξν ην ίδην ζεκείν Ο, θέληξνπ 

θαη ηνπ εζσηεξηθνχ-κηθξνχ θχθινπ Κ1, ψζηε ε αθηίλα ηνπ θχθινπ απηνχ 

λα πεξάζεη απφ ηα ζεκεία Π1 θαη Π2. 
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ε = έιιεηρε πμο δηαγνάθεη ημ ειεθηνόκημ 

Κ1 = εζςηενηθόξ θύθιμξ πμο είκαη εγγεγναμμέκμξ ζηεκ έιιεηρε, με αθηίκα 

ηα ζεμεία ΟΠ1 ή ΟΠ2. 

Κ2 = ελςηενηθόξ θύθιμξ, πενηγεγναμμέκμξ ζηεκ έιιεηρε, με αθηίκα ΟΑ1 ή 

ΟΑ2. 

 Ο = Τμ θέκηνμ ηεξ έιιεηρεξ θαη ηςκ δύμ θύθιςκ Κ1 θαη Κ2 

 

 

Παξαηεξνχκε, δειαδή, ηα εμήο:   

1) ηαλ ην ειεθηξφλην βξίζθεηαη ζηελ ηξνρηά Κ2, ηελ πην απνκαθξπ-

ζκέλε, εμαζθνχληαη ηζρπξφηεξα νη δπλάκεηο έιμεο ή νη δπλάκεηο ηεο βα-

ξχηεηαο ή ηεο ζπζηνιήο, κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ θαη ηφηε ην 

ειεθηξφλην έιθεηαη θαη αθνινπζεί πνξεία πνπ πιεζηάδεη πξνο ην πξσηφ-

λην. 

2) ηαλ ην ειεθηξφλην βξίζθεηαη ζηελ ηξνρηά Κ1, ηελ πην θνληηλή, ε-

μαζθνχληαη ηζρπξφηεξα νη δπλάκεηο άπσζεο ή νη δπλάκεηο ηεο αληηβαξχ-

ηεηαο ή ηεο δηαζηνιήο, κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ θαη ηφηε ην 

ειεθηξφλην απσζείηαη θαη αθνινπζεί πνξεία πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην 

πξσηφλην. 

Απηφ γίλεηαη ζπλέρεηα, θαη ζπλέρεηα… 

Ση παξαηεξνχκε ινηπφλ; 
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Παξαηεξνχκε φηη: 

α1) ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, εμαζθνχληαη ηζρπξφηεξα νη δπ-

λάκεηο ηεο βαξχηεηαο, ή νη δπλάκεηο έιμεο, ή νη δπλάκεηο ηεο ζπζηνιήο 

κεηαμχ ηνπ πξσηνλίνπ θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

α2) ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, εμαζθνχληαη ηζρπξφηεξα νη δπ-

λάκεηο ηεο αληηβαξχηεηαο, ή νη δπλάκεηο άπσζεο, ή νη δπλάκεηο ηεο δηα-

ζηνιήο κεηαμχ ηνπ πξσηνλίνπ θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ.  

Γλσξίδνπκε φκσο φηη ηφζν ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην, θα-

ηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεψλ καο δελ έρεη εμαζθεζεί θάπνηα άιιε 

εμσηεξηθή δχλακε πνπ λα ηα επεξεάδεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δπλάκεηο 

ηεο βαξχηεηαο-έιμεο-ζπζηνιήο, φζν θαη νη δπλάκεηο ηεο αληηβαξχηεηαο-

άπσζεο-δηαζηνιήο, ζπλππάξρνπλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ κάδα ηφζν ηνπ 

πξσηνλίνπ, φζν θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Να ππνγξακκίζνπκε ηέινο, φηη κφλνλ ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο είλαη 

απηή πνπ πξνζδίδεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηηο 

δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο-ζπζηνιήο θαη ηεο αληηβαξχηεηαο-δηαζηνιήο. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε απηά ηα δχν είδε ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ κέζα ζηηο κάδεο ηφζν ηνπ πξσηνλίνπ φζν θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ. Κη 

απηά ηα δχν είδε δπλάκεσλ, φπσο εμεγήζακε, είλαη θαη ελεξγνχλ αληίζε-

ηα, αθνχ απφ ην έλα παξάγεηαη ε ζπζηνιή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο ελψ απφ ην άιιν παξάγεηαη ε δηαζηνιή ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο. Κη απηφ ην ιέκε επεηδή αιιειεπηδξνχλ θαηά ηνλ παξαπάλσ ηξφ-

πν ην πξσηφλην κε ην ειεθηξφλην, αθνχ ηελ κηα απσζνχληαη ελψ ηελ άι-

ιε έιθνληαη θ.ν.θ. 

 

Β) Θα ζηαζνχκε, ηψξα, εηδηθφηεξα ζηελ εμήο παξάγξαθν: 

«…Γκδεηθηηθά κα πμύμε ζηα παναπάκς όηη μη δοκάμεηξ ηεξ βανύηεηαξ δεκ 

έπμοκ ακαθαιοθζεί, αιιά πηζηεύεηαη όμςξ όηη οπάνπμοκ ηα βανοηόκηα, μη δο-

κάμεηξ δειαδή πμο ελαζθμύκ ηεκ βανύηεηα. Μάιηζηα μη επηζηήμμκεξ ημοξ έ-

πμοκ δώζεη θαη ημ ακάιμγμ ζπήμα (βιέπε παναπάκς θςημγναθία). 

Με βάζε ηα παναπάκς δειαδή ιέμε όηη οπάνπμοκ δοκάμεηξ έιλεξ, επεηδή 

έηζη βιέπμομε κα ακηηδνά ε ύιε θαη επίζεξ όηη οπάνπμοκ δοκάμεηξ άπςζεξ 

επεηδή έηζη βιέπμομε αοηέξ κα ελαζθμύκηαη ζηεκ ύιε, άιιμ ακ ηηξ βιέπμομε ή 

όπη αοηέξ ηηξ δοκάμεηξ». 

Γερφκαζηε θαη’ αξρήλ φηη ππάξρνπλ δπλάκεηο βαξχηεηαο ζηελ χιε, 

ζηνλ θφζκν καο, ζην ζχκπαλ καο, παξφηη απηέο δελ ηηο βιέπνπκε. Βιέ-

πνπκε φκσο ηα απνηειέζκαηά ηνπο πνπ θξαηνχλ ζπλεθηηθά φια ηα νπξά-

ληα ζψκαηα, φπσο ηα άζηξα κε ηνπο πιαλήηεο ηνπο, ηνπο πιαλήηεο κε 

ηνπο δνξπθφξνπο ηνπο, ην θέληξν ησλ γαιαμηψλ κε ηελ πεξηθέξεηά ηνπ 

θ.ιπ. 

Γερφκαζηε αθφκε φηη ππάξρνπλ θαη νη δπλάκεηο ηεο αληηβαξχηεηαο, νη 

δπλάκεηο ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζχκπαληνο. Κη απηέο, επίζεο, δελ ηηο βιέ-

πνπκε, βιέπνπκε φκσο φηη ην ζχκπαλ δηαζηέιιεηαη θαη επνκέλσο ππάξ-

ρνπλ θη εδψ ηέηνηεο δπλάκεηο. 
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ια απηά δειαδή ηα κηθξνζσκαηίδηα ζην ζχκπαλ ζπληείλνπλ, θπξίσο, 

λα δεκηνπξγνχλ δχν βαζηθά θαη ζεκειηψδε είδε δπλάκεσλ: α) ηηο δπλά-

κεηο ηεο έιμεο ή ηηο δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο θαη β) ηηο δπλάκεηο ηεο άπσ-

ζεο ή ηεο αληηβαξχηεηαο. Με άιια ιφγηα δελ ζα αζρνιεζνχκε αλαιπηηθά 

κε ηε ηαπηφηεηα ηνπ θαζελφο κηθξνζσκαηηδίνπ απφ απηά πνπ αλαθαιχθ-

ζεθαλ ή θαη απφ απηά πνπ πξφθεηηαη λα αλαθαιπθζνχλ ηφζν, φζν κε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο πνπ, σο βαζηθά θαη ζεκειηψ-

δε κηθξνζσκαηίδηα, πξνζδίδνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζχκπα-

ληνο. 

Οη θχξηεο ή ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ζην ζχκπαλ, ινηπφλ, ιέκε φηη είλαη 

δχν: α) νη δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο ή ζπζηνιήο ηεο χιεο θαη β) νη δπλά-

κεηο ηεο αληηβαξχηεηαο ή ηεο δηαζηνιήο ηεο χιεο. Απηέο νη δπλάκεηο πα-

ξφηη δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί φιεο, φκσο γίλνληαη «νξαηέο» απφ ηα απνηε-

ιέζκαηά ηνπο, απφ ηηο θηλήζεηο ηεο χιεο ζην ζχκπαλ (φπσο π.ρ. νη δπλά-

κεηο ηεο βαξχηεηαο θ.ιπ.). 

Λέκε επίζεο φηη απηέο νη θχξηεο ή ζεκειηψδεηο δπλάκεηο θαζνξίδνπλ ην 

ίδην ην ζχκπαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη γη’ απηφ ηηο νλνκάδνπκε ζεκειηψδεηο 

δπλάκεηο. 

Δπνκέλσο, έρνπκε δχν ηέηνηα ζχλνια ζεκειησδψλ δπλάκεσλ: α) ηηο 

ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο ή ζπζηνιήο ηεο χιεο, πνπ δξνπλ ει-

θηηθά ζηελ χιε, θαη επίζεο β) ηηο ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ηεο αληηβαξχ-

ηεηαο ή δηαζηνιήο ηεο χιεο, πνπ δξνπλ απσζηηθά, αθνχ είλαη δπλάκεηο 

άπσζεο. 

πκπέξαζκα (1) 

Όια ηα ζεμειηώδε μηθνμζςμαηίδηα θαη μη θάζε μμνθήξ ζεμειηώδεηξ εκέν-

γεηεξ ζημ ζύμπακ απανηίδμοκ θαη ζοκηάζζμκηαη, θονίςξ, είηε με ηηξ δοκάμεηξ 

ηηξ βανύηεηαξ θαη έιλεξ μεηαλύ ημοξ, είηε με ηηξ δοκάμεηξ ηεξ ακηηβανύηεηαξ 

θαη άπςζεξ μεηαλύ ημοξ. 

 

ην αξραίν ζχκπαλ δελ ππήξμε πνηέ έθξεμε, αιιά κφλνλ δηαζηνιή. 

Αλ, παξφια απηά, έγηλε ινηπφλ, θάπνηε ε Μεγάιε Έθξεμε (BigBung), 

νη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ηεο άπσζεο (ηεο αληηβαξχηεηαο) ήζαλ ηζρπξφηε-

ξεο απφ ηηο ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ηεο έιμεο (βαξχηεηαο), δηαθνξεηηθά δελ 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηή ε έθξεμε. 

Με βάζε φκσο απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε καο ζηηο ηξνρηέο 

ηνπ ειεθηξνλίνπ σο πξνο ην πξσηφλην ηνπ ππξήλα, θαη ηα νπνία αλαθέ-

ξακε πην πάλσ ζηελ ππνελφηεηα Α ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, νη δπλάκεηο 

ηεο άπσζεο εμαζθνχληαηηζρπξφηεξα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 
(βιέπε: Ακ ε απόζηαζε είκαη ηέημηα ώζηε κα μπιέθμκηαη ανθεηά ηα ειεθηνμκηαθά κέθε, ε 

ζοκηζηαμέκε δνάζε είκαη άπςζε. Άνα οπάνπεη ε θαηάιιειε απόζηαζε γηα ηεκ μπμία ε ζοκηζηα-

μέκε δύκαμε είκαη μεδέκ. Η απόζηαζε αοηή ιέγεηαη απόσταση μοριακού πλέγματος. Οη 

δοκάμεηξ VanderWaals ελεγμύκ ηε ζοκμπή [έιλε μμμεηδώκ μμνίςκ] θαη ηε ζοκάθεηα [έιλε 

εηενμεηδώκ μμνίςκ] ηεξ ύιεξ. Πεγή: «Μεγάιε Γγθοθιμπαίδεηα ΓΙΟΒΑΝΗ» δεμμηηθμύ, γο-

μκαζίμο, ιοθείμο, πακεπηζηεμίμο, μεηαπηοπηαθώκ ζπμοδώκ, ζηε δεμμηηθή, έθδμζε 1981, Χνή-

ζημξ Γημβάκεξ, ηόμμξ 4, ζει. 298).  
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ηελ ζπλέρεηα, φηαλ απηέο απνκαθξπλζνχλ, ηφηε ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο εμαζθνχληαη θαη νη δπλάκεηο ηεο έιμεο, (Ακ ε απόζηαζε είκαη ηέ-

ημηα ώζηε κα μπιέθμκηαη ανθεηά ηα ειεθηνμκηαθά κέθε, ε ζοκηζηαμέκε δνάζε είκαη άπςζε. 

Άνα οπάνπεη ε θαηάιιειε απόζηαζε γηα ηεκ μπμία ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε είκαη μεδέκ. Η α-

πόζηαζε αοηή ιέγεηαη απόσταση μοριακού πλέγματος. Οη δοκάμεηξ VanderWaals ελεγμύκ ηε 

ζοκμπή [έιλε μμμεηδώκ μμνίςκ] θαη ηε ζοκάθεηα [έιλε εηενμεηδώκ μμνίςκ] ηεξ ύιεξ. Πεγή: 

«Μεγάιε Γγθοθιμπαίδεηα ΓΙΟΒΑΝΗ» δεμμηηθμύ, γομκαζίμο, ιοθείμο, πακεπηζηεμίμο, μεηα-

πηοπηαθώκ ζπμοδώκ, ζηε δεμμηηθή, έθδμζε 1981, Χνήζημξ Γημβάκεξ, ηόμμξ 4, ζει. 298).  

Απηέο φκσο νη δπλάκεηο ηεο άπσζεο θαη νη δπλάκεηο ηεο έιμεο ζπλπ-

πάξρνπλ ζην αξραίν ζχκπαλ, φπσο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ, ζην νπνίν αξραίν άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ ππάξ-

ρνπλ απηέο νη δπλάκεηο κέζα ηνπ (βιέπε δπλάκεηο βαξχηεηαο θαη αληηβα-

ξχηεηαο κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ, φπσο πξναλαθέξακε).  

Θα έπξεπε, δειαδή, θαλνληθά, λα είρε γίλεη δηαζηνιή ζην πξψην-

αξρείν ζχκπαλ θαη φρη έθξεμε, αθνχ απηέο νη δπλάκεηο δηαζηέιινληαη, 

επεηδή νη δπλάκεηο ηεο δηαζηνιήο, ή άπσζεο, ζην αξραίν ζχκπαλ καο πα-

ξαπέκπνπλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθή δηαζηνιή (βι. πην πάλσ δπλάκεηο άπσ-

ζεο πξσηνλίνπ-ειεθηξνλίνπ) θαη φρη ζε δηαζηνιή ηχπνπ «έθξεμεο». 

ηελ ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξακε,ζα έπξεπε λα επελεξ-

γήζνπλ νη δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο, φπσο καο αλαθέξεη ν ζρεηηθφο λφκνο 

ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίδξαζεο ζην πιηθφ ζχκπαλ αθελφο, αιιά θαη κε 

βάζε ηα φζα αλαθέξακε κε ηηο δπλάκεηο έιμεηο (βαξχηεηαο θαη άπσζεο 

(αληηβαξχηεηαο) αθεηέξνπ.   

Δπηπιένλ, δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα κεγαιψζεη ην ζχκπαλ, επεηδή α-

θξηβψο νη ίδηεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ δηαηίζεληαη γηα λα δηαζηαιεί ην 

ζχκπαλ, αθνχ ην απσζήζνπλ, ζην φπνην κέγεζνο είρε, ζηελ ζπλέρεηα ζα 

εμαζθνχληαλ ε έιμε ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο θαη ηφηε πάιη ην 

ζχκπαλ ζα έπξεπε λα είρε γίλεη πάιη ζαλ έλαο κηθξφο ζπφξνο, ην νπνίν 

είλαη άηνπν, επεηδή αθνχ δεκηνπξγήζεθε ε κάδα-χιε, δελ ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη πάιη ηφζν κηθξφ φπσο αξρηθά. 

 

Κη έζησ, παξφια απηά, φηη έγηλε απηή ε Μεγάιε Έθξεμε. Σν πξφβιε-

κα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνπ βξέζεθε απηή ε ηφζν ηξνκαθηηθή ελέξγεηα 

πνπ ηελ δεκηνχξγεζε. Με άιια ιφγηα, απφ ην ηίπνηε δελ κπνξεί λα βξε-

ζεί ελέξγεηα θαη κάιηζηα ζε ηφζν ηξνκαθηηθφ βαζκφ ψζηε αλ πξνθαιέζεη 

φια απηά ηα θαηλφκελα. Υσξίο αίηην δελ ππάξρεη απνηέιεζκα, ιέγεη ε ε-

πηζηήκε. Αλ ην αλαδεηήζνπκε απηφ ζηελ ηχρε, ηφηε δελ κπνξνχλ λα εμε-

γεζνχλ νη ηφζν πνιχπινθεο εμηζψζεηο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο ζε 

κάδα, αθνχ απηέο απαηηνχλ ηεξάζηηα καζεκαηηθή θαη θπζηθή γλψζε, πνπ 

θάζε άιιν παξά ηπραίν είλαη. 

Αλαδεηάκε ινηπφλ ηελ αξρή απηή πνπ δεκηνχξγεζε απηή ηελ Αξρηθή 

Δλέξγεηα ηνπ ζχκπαληνο, ράξε ζηελ νπνία νθείιεηαη ε ιεγφκελε Μεγάιε 

Έθξεμε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο. 
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Παξαηεξψληαο φκσο ζην ίδην ην ζχκπαλ, βιέπνπκε φηη ηφζν νη ζεκε-

ιηψδεηο δπλάκεηο ηεο έιμεο (βαξχηεηαο) ζπλππάξρνπλ κε ηηο ζεκειηψδεηο 

δπλάκεηο ηεο άπσζεο (αληηβαξχηεηαο) παληνχ ζην ζχκπαλ. 

Απηή ε παξαηήξεζε καο βάδεη ζηελ ζθέςε φηη νη ζεκειηψδεηο δπλά-

κεηο ηεο έιμεο ζπλππήξραλ κε ηηο ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ηεο άπσζεο  ε-

μαξρήο ζην ζχκπαλ (ηηο νπνίεο θαη ζήκεξα παξαηεξνχκε ζε φιν ηνλ θφ-

ζκν) [αλεμάξηεηα αλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε-πεξίνδν κπνξεί λα βξη-

ζθφκαζηε ζηελ δηαζηνιή-άπσζή ηνπ]. 

Απηφ ηψξα, αλ είλαη έηζη, καο βάδεη ζηελ επφκελε ζθέςε φηη νη ζεκε-

ιηψδεηο δπλάκεηο ηεο έιμεο θαη νη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ηεο άπσζεο ζην 

ζχκπαλ, απηέο νη δχν ζεκειηψδεηο δπλάκεηο δελ κπνξνχζαλ λα ππήξραλ 

ζην ίδην αξρηθφ ζχλνιν, επεηδή αθξηβψο ε κία αλαηξεί ηελ άιιε. Με άιια 

ιφγηα ε βαξχηεηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ αληηβαξχηεηα, άξα 

δελ κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ καδί εμαξρήο ζην ζχκπαλ νη δχν απηέο ζε-

κειηψδεηο δπλάκεηο, αθνχ ε κία αλαηξεί ηελ άιιε ή ε κία ελεξγεί αληίζε-

ηα κε ηελ άιιε, θαη κάιηζηα ζε ηέηνηεο ηξνκαθηηθήο ηζρχνο ελέξγεηεο. Σν 

παξάμελν δελ είλαη κφλνλ φηη απφ ην πνπζελά δελ κπνξεί λα πξνθχςεη 

θάηη (ην νπνίν ε ίδηα ε επηζηήκε απνξξίπηεη), αιιά θαη ην άιιν παξάμελν 

είλαη φηη δχν αληίζεηαιεηηνπξγνχζεο ζεκειηψδεηο δπλάκεηο δελ κπνξεί λα 

ζπλππήξραλ.  

Απηφ πάιη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ζήκεξα ππάξρνπλ απηέο νη αληίζε-

ηεο δπλάκεηο (π.ρ. βαξχηεηα θαη αληηβαξχηεηα ή ζπζηνιή θαη δηαζηνιή), 

καο νδεγεί ζηελ επφκελε ζθέςε, φηη αξρηθά ζην ζχκπαλ, δελ ππήξρε κία 

κφλν αηηία -ζεκειηψδεο δχλακε- ράξε ζηελ νπνία απηφ δεκηνπξγήζεθε, 

αιιά φηη ππήξραλ δχν μερσξηζηά ζχλνια ζεκειησδψλ δπλάκεσλ, θαη φρη 

έλα (αθνχ έρνπκε δχν είδε ζηηο θχξηεο ζεκειηψδεηο δπλάκεηο: βαξχηεηα 

θαη αληηβαξχηεηα). 

Γηαθνξεηηθά, θαζψο ηα δχν απηά ζχλνια δπλάκεσλ ππήξραλ εμαξρήο 

ζην ζχκπαλ, απηά ζα αιιειναλαηξνχληαλ θαη δελ ζα δηαζηειιφηαλ πνηέ 

ην ζχκπαλ (ζαλ λα ιέκε φηη ην ζεηηθφ θνξηίν φηαλ επηδξά κε αξλεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν ζε ίζεο πνζφηεηεο καο δίλεη άζξνηζκα κεδέλ ή ιέκε φηη 

αιιειναλαηξνχληαη απηά ηα ειεθηξηθά θνξηία ελ πξνθεηκέλνπ). 

πκπέξαζκα (2) 

Τμ ζύμπακ δεμημονγήζεθε όπη από έκα ζύκμιμ δοκάμεςκ, αθμύ αοηέξ μη ί-

δηεξ μη ζεμειηώδεηξ δοκάμεηξ ημο ζύμπακημξ (βανύηεηα θαη ακηηβανύηεηα) αι-

ιειμακαηνμύκηαη, αιιά δεμημονγήζεθακ από δύμ ζύκμια ζεμειηςδώκ δοκάμε-

ςκ, πμο δεκ μπμνμύζακ κα ζοκοπάνλμοκ ζε μηα πεγή, ζε μηα εζηία, θαη δεκ 

δεμημονγήζεθακ από έκα ηέημημ ζύκμιμ δοκάμεςκ εκένγεηαξ. 

 

Γηα ην ίδην ζέκα ζα εμεγήζνπκε πεξηζζφηεξα θαη ζην επφκελν θεθά-

ιαην πνπ αθνινπζεί κε ηίηιν: «Ζ χιε πξνήιζε απφ ηελ ζχγθξνπζε ελέξ-

γεηαο. Ζ εμήγεζε φηη εμαξρήο ζην ζχκπαλ ππήξραλ δχν ζχλνιν ελέξγεηαο 

θαη φρη έλα». 

Έηζη, ηψξα κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε θαη ην εμήο: 
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Αο πάξνπκε ζαλ βάζε δηαρσξηζκνχ-θαηάηαμε ησλ δπλάκεσλ πνπ π-

πάξρνπλ ζην ζχκπαλ, κηα άιιε βαζηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φισλ ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ, πνπ είλαη ην ειεθηξηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

ηνπο θνξηίν. 

Με βάζε ινηπφλ ην ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε 

φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζχκπαληνο (φια ηα κηθξνζσκαηίδηα θαη ηα είδε ε-

λέξγεηάο ηνπ) ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) ζε φζα κηθξνζσκαηίδηα ή 

είδε ελέξγεηαο θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, θαη β) ζε φζα κηθξνζσ-

καηίδηα ή είδε ελέξγεηαο πνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα δερφκαζηε φηη φζα κηθξνζσκαηίδηα θέξνπλ νπ-

δέηεξν ειεθηξηθφ θνξηίν, απηφ έρεη πξνθχςεη επεηδή έρνπλ ελσζεί ίζεο 

πνζφηεηεο ζεηηθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ κε ίζεο πνζφηεηεο αξλεηηθνχ ε-

ιεθηξηθνχ θνξηίνπ θαη δεκηνχξγεζαλ ην κεδεληθφ ή νπδέηεξν ειεθηξηθφ 

θνξηίν, φπσο π.ρ. είλαη ην ππναηνκηθφ ζσκαηίδην ηνπ λεηξνλίνπ.  

 

Με ηα φζα εμεγήζακε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο χιεο θαη αληηχιεο (πην 

πάλσ ζην ίδην-παξφλ θεθάιαην), ζε ζπλδπαζκφ κε απηά πνπ αλαθέξακε 

ζε απηή ηελ παξνχζα ππνελφηεηα γηα ηα δχν δηαθνξεηηθά είδε θνξηίσλ, 

πξνθχπηεη ηψξα φηη ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ πνπ π-

πήξραλ ζηα δχν απηά ζχλνια ελέξγεηαο ζην αξραίν-πξσηαξρηθφ ζχκπαλ, 

ηεθκεξηψλνληαη απηά αθξηβψο: φηη εμαξρήο ζην ζχκπαλ ππήξραλ δχν εί-

δε ελέξγεηαο, πνπ ην θαζέλα ηνπο έθεξε δηαθνξεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν 

θαη ηα νπνία αιιειεπηδξνχζαλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα πξνθχςεη ε χιε θαη 

ε αληηχιε, επεηδή αθξηβψο ε κηα κνξθή ηεο χιεο είλαη αληίζεηε κε ηελ 

άιιε κνξθή ηεο, ηελ αληηχιε θαη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη 

ην ζεηηθφ ή ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν. 

 

Δπνκέλσο, κε βάζε ην ειεθηξηθφ θνξηίν αθελφο, θαη κε βάζε φηη εί-

ρακε δχν ηα είδε ησλ ζεκειησδψλ δπλάκεσλ ζην ζχκπαλ αξρηθά θαη φρη 

έλα (φπσο αλαπηχμακε θαη εμεγήζακε), νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη: 

Αξρηθά: α) ην έλα ζχλνιν ζεκειησδψλ δπλάκεσλ έθεξε ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν θαη β) ην άιιν ζχλνιν ζεκειησδψλ δπλάκεσλ έθεξε αξλε-

ηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν.  

πκπέξαζκα (3) 

Τα δύμ ανπηθά ζύκμια ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ έθενακ ειεθηνηθά θμνηία, 

από ηα μπμία: ημ έκα ζύκμιμ ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ έθενε ζεηηθό ειεθηνηθό 

θμνηίμ, εκώ ημ άιιμ ζύκμιμ ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ έθενε ανκεηηθό ειεθηνηθό 

θμνηίμ. 

 

Γερφκαζηε επίζεο, φηη αξρηθά ζην ζχκπαλ, δελ ππήξρε χιε, αθνχ ε 

χιε πξνήιζε απφ ηελ ελέξγεηα. 

ήκεξα γλσξίδνπκε φηη ε χιε κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηελ ελέξγεηα 

θαη ε αξρή ζηελ αλαθάιπςε απηή έγηλε κε ηελ πεξίθεκε εμίζσζε ηνπ 

Ατλζηάηλ, E=mc
2
.  
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Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα (3), ην αλάγνπκε σο εμήο: 

πκπέξαζκα (4) 

Τμ ζύμπακ δεμημονγήζεθε από ηεκ εκένγεηα πμο οπήνπε ανπηθά ζημ ζύ-

μπακ (πνηκ αθόμε οπάνλεη ε ύιε). 

 

Απηφ, πάιη, [ην ζπκπέξαζκα (3) θαη ην ζπκπέξαζκα (4)] καο νδεγνχλ 

αλαγθαζηηθά ζην:  

πκπέξαζκα (5), πνπ ιέγεη φηη: 

Τα δύμ ανπηθά ζύκμια ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ ζημ ζύμπακ πμο έθενακ ειε-

θηνηθά θμνηία, από ηα μπμία: ημ έκα ζύκμιμ δοκάμεςκ έθενε ζεηηθό ειεθηνη-

θό θμνηίμ, εκώ ημ άιιμ ζύκμιμ δοκάμεςκ έθενε ανκεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ, 

ήηακ δύμ ζύκμια εκένγεηαξ (αθμύ δεκ οπήνπε αθόμε ε ύιε). 

 

Αλ, επνκέλσο, ε χιε πξνήιζε απφ ηελ ελέξγεηα, αθελφο, θαη αλ είρακε 

δχν ηέηνηα αξρηθά ζχλνια ελέξγεηαο ζεκειησδψλ δπλάκεσλ αθεηέξνπ, 

απηφ αλαγθαζηηθά καο νδεγεί ζην:  

πκπέξαζκα (6), πνπ ιέγεη φηη: 

Τα δύμ ζύκμια ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ εκένγεηαξ ζημ ζύμπακ, πνηκ αθόμε 

δεμημονγεζεί ημ οιηθό ζύμπακ, αοηά οπήνπακ ζηεκ ανπή. Αοηά, ιμηπόκ, άζθε-

ζακ αιιειεπίδναζε ημ έκα με ημ άιιμ, ελαηηίαξ ηεξ μπμίαξ αιιειεπίδναζεξ 

πνμήιζε-δεμημονγήζεθε ε ύιε. Καη ε ύιε πμο δεμημονγήζεθε ζημ έκα 

ζύκμιμζεμειηςδώκ δοκάμεςκ (εκένγεηαξ) έθενε ανκεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ ή 

έθενε π.π. ημ ζεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ ηεξ εκένγεηαξ ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ 

αοημύ ημο ζοκόιμο εκένγεηαξ ζημ μπμίμ δεμημονγήζεθε, εκώ ε ύιε πμο 

δεμημονγήζεθε ζημ άιιμ ζύκμιμ ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ (εκένγεηαξ) έθενε 

ζεηηθό ημ ειεθηνηθό ηεξ θμνηίμ, ή έθενε π.π. ημ ανκεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ 

ηεξ εκένγεηαξ ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ αοημύ ημο ζοκόιμο εκένγεηαξ ζημ 

μπμίμ δεμημονγήζεθε. 

 

Απφ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη φηη έιθνληαλ ηα δχν ζχλνια 

ελέξγεηαο, εμαηηίαο ηεο νπνίαο απηήο ηδηφηεηάο ησλ έιθνληαη ζήκεξα θαη 

ηα ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία ελέξγεηαο κε ηα αξλεηηθά θνξηία ελέξγεηαο.  

ηαλ φκσο ζπλέπηπηε λα έιθνληαη ίζα θνξηία ελέξγεηαο, ηφηε κεδελί-

δνληαλ ην ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν (ίζν ζεηηθφ θνξηίν καδί κε ίζν αξλεηη-

θφ θνξηίν καο δίλνπλ ειεθηξηθφ θνξηίν ίζν κε κεδέλ), αιιά δελ θαηαξ-

γνχληαλ νη καγλεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ελψ ην 

λεηξφλην δελ έρεη ειεθηξηθφ θνξηίν, έρεη φκσο καγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη 

έιθεηαη κε ην πξσηφλην, θαη επνκέλσο δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη φ-

ηαλ δελ έρνπκε ειεθηξηθφ θνξηίν δελ εμαζθνχληαη καγλεηηθέο έιμεηο. 

Απφ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα εμεγείηαη θαη ε αθηηλνβνιία π.ρ. ηνπ 

θσηφο. Λέκε δειαδή φηη απηή ε αθηηλνβνιία γηα λα ππάξμεη, ή αιιηψο γηα 

λα παξαρζεί θσο, πξέπεη λα έιθνληαη αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία δηαθν-

ξεηηθά δελ παξάγεηαη ειεθηξηζκφο θαη επίζεο θσο.  
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Δπνκέλσο, αλ ηα δχν απηά αξρηθά ζχλνια ζεκειησδψλ δπλάκεσλ ζην 

ζχκπαλ έιθνληαλ κεηαμχ ηνπο θαη παξήγαγαλ χιε, ηφηε: 

α) θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο-ζπζηνιήο ησλ, φηαλ ελεξγνχζαλ νη ζεκε-

ιηψδεηο δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο θαη επεηδή έθεξαλ αληίζεηα ειεθηξηθά 

θνξηία παξάγνληαλ θσο θαη δεκηνπξγνχληαλ απηή ε ζπκπάληεηα εκέξα. 

β) θαηά ηελ θάζε ηεο άπσζεο-δηαζηνιήο ησλ, φηαλ ελεξγνχζαλ νη ζε-

κειηψδεηο δπλάκεηο ηεο αληηβαξχηεηαο ή ηεο άπσζήο ησλ, θαη επεηδή έθε-

ξαλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία παξάγνληαλ ζθνηάδη (απνπζία θσηφο), 

θαη δεκηνπξγνχληαλ απηή ε ζπκπάληεηα λχρηα. 

πκπέξαζκα 7ν: 

Ανπηθά ζημ ζύμπακ ηα δύμ ζύκμια εκένγεηαξ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ πμο έθε-

νακ, ημ έκα ζεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ θαη ημ άιιμ ανκεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ, 

όηακ έιθμκηακ πανήγαγακ θςξ θαη εμένα, εκώ όηακ ζηεκ ζοκέπεηα απςζμύ-

κηακ πανήγαγακ ζθόημξ θαη κύπηα. 

 

 

Αο δνχκε θη άιιν έλα ζρεηηθφ ζέκα: 

«Σα πέληε πξώηα ιεπηά 

 […] Χζηφζν, ην πξψηκν ζχκπαλ ήηαλ ηφζν ζεξκφ θαη ηφζν γεκάην κε 

ελέξγεηα ψζηε ηα ειεθηξφληα λα θηλνχληαλ πνιχ γξήγνξα θαη ήηαλ αδχ-

λαην λα πξνζθνιιεζνχλ ζε θάπνηνλ ππξήλα…».   

«BigBang», SimonSingh , 2004, ζει. 364. 

ρόιηα 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, δελ έγηλε-δεκηνπξγή-

ζεθε αξρηθά ην πδξνγφλν, πνπ είλαη θαη ην πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλν 

ζηνηρείν ζην ζχκπαλ, ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. 

Γηα λα αληηκεησπίζεη απηφ ην ζέκα ε θπζηθή, δέρηεθε ηελ ζέζε φηη ηφ-

ηε ε ζεξκνθξαζία έπεζε πάξα πνιχ, έγηλε ζπζηνιή ηνπ αξρηθνχ ζχκπα-

ληνο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ πηζαλφηεηα θαη ηα ζηνηρεία απηά. 

Απηφ φκσο πσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη, φηαλ ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία 

ηεο κεγάιεο έθξεμεο έρνπκε Μεγάιε απηή ηελ Έθξεμε πνπ γηα λα ζπκ-

βεί ηέηνηα Μεγάιε Έθξεμε ζα έπξεπε λα είρακε εθαηνκκχξηα βαζκνχο 

Κειζίνπ; 

Αλ ινηπφλ δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κεξηθά πξάγκαηα ζε κηα ζεσξία 

θαη καο νδεγνχλ ζε ιάζνο θαηεχζπλζε, δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αθν-

ινπζήζνπκε απηή ηελ ιάζνο θαηεχζπλζε θαη κεηά λα επηρεηξνχκε λα ηελ 

δηνξζψλνπκε κε άιιε ιάζνο ζεσξία. Έηζη, κε ην έλα ιάζνο πάλσ ζην άι-

ιν, δελ ρηίδεηαη νχηε ζσζηή ζεσξία, αιιά νχηε θαη …ζχκπαλ, πνπ επηπ-

ρψο ιεηηνπξγεί κε ηφζε ινγηθή θαη ζνθία. 
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18. Η ύιε πξνήιζε από ηελ ζύγθξνπζε ελέξγεηαο. 

Η εμήγεζε όηη εμαξρήο ζην ζύκπαλ ππήξραλ δύν ζύλνιν ελέξγεηαο 

θαη όρη έλα. 

 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία χιεο απφ ηελ ελέξγεηα, αο πάξνπκε 

γη’ απηφ έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα θη αο ππνγξακκίζνπκε κεξηθά ζεκεία 

απφ απηφ:  

 

«ΠΔΡΙ ΩΜΑΣΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ζ κάδα ησλ ζσκαηηδίσλ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ζπκβαηηθνχο φξνπο 

φκσο ζε πνιχ κηθξά θιάζκαηα ηνπ γξακκαξίνπ. Οη επηζηήκνλεο, φκσο, 

ρξεζηκνπνηνχλ άιιν κέηξν, ηε κνλάδα ελέξγεηαο ειεθηξφλην βνιη (eV), 

πνπ νξίδεηαη σο ε ελέξγεηα πνπ απνθηά έλα ειεθηξφλην δηαζρίδνληαο κηα 

κεηαβνιή ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ίζε κε έλα βνιη. Ζ αληίιεςε ησλ 

ζσκαηηδίσλ σο κηθξψλ δεζκψλ ελέξγεηαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηνπ Α-

τλζηάηλ γηα ην ηζνδχλακν κάδαο θαη ελέξγεηαο, E=mc
2
. Έλα πξσηφλην έρεη 

κάδα πεξίπνπ 10
-24

 γξακκάξηα ή 938.300 eV. Ζ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη 

ζηελ χιε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο θπζηθνχο πνπ κειεηνχλ ηα πην 

εθήκεξα ζσκαηίδηα κε επηηαρπληέο πςειήο ηζρχνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

θνινζζηαίεο απηέο κεραλέο γηα λα παξάγνπλ ίρλε χιεο εθεί πνπ δελ π-

πήξρε πξηλ. Απηά ηα λέα ζσκαηίδηα ζπγθξνχνληαη απφ ελέξγεηα πνπ ε-

ιεπζεξψλεηαη φηαλ δχν δέζκεο ζσκαηηδίσλ πνπ έρνπλ επηηαρπλζεί ζπ-

γθξνχνληαη θαηά κέησπν. Ζ κάδα ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

δελ κπνξεί πνηέ λα μεπεξάζεη ηελ ελέξγεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ κε-

ηξνχληαη ζε δηζεθαηνκκχξηα ειεθηξνλίσλ βνιη (πνπ εθθξάδνληαη σο γη-

γαειεθηξφληα βνιη ή GeV). 

ηνπο ζεκεξηλνχο ηεξάζηηνπο επηηαρπληέο, ε ελέξγεηα ηεο δέζκεο ζσ-

καηηδίσλ θηάλεη ιίγεο εθαηνληάδεο GeV, αξθεηά γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηνπο κπζηεξηψδεηο κεηαθνξείο ηεο αζζελνχο δχλακεο, ηα W θαη Ε κπνδφ-

ληα πνπ νη κάδεο ηνπο είλαη ζρεδφλ 100 GeV. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε 

θβαληηθή ζεσξία, απηά ηα ζσκαηίδηα ππήξραλ ζε αθζνλία 10
-12

 δεπηεξφ-

ιεπηα κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαζηνιήο, φηαλ ην ίδην επίπεδν ελέξγεηαο δηέ-

ηξεμε νιφθιεξν ην ζχκπαλ. Σα ελεξγεηαθά επίπεδα ησλ πην πξψηκσλ 

ζηηγκψλ είλαη ίζσο αλέθηθηα. Σε ζηηγκή 10
-35

 δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ έ-

λαξμε ηεο δηαζηνιήο, ε κέζε ελέξγεηα ελφο ζσκαηηδίνπ ήηαλ 10
14

GeV. 

Γηα λα πεηχρεη αλάινγν επίπεδν, έλαο επηηαρπληήο κε ηερλνινγία κήθνπο 

ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ θαη ηζρχνο 40 GeV ηνπ Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή 

ηάλθνξλη, ζα έπξεπε λα είρε κήθνο έλα έηνο θσηφο.  

«Σαμίδη ζην χκπαλ – Μπζηήξηα θαη θαηλφκελα» εθδφζεηο Κ. Καπφ-

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 95. 

(Τν ππνγξακκηζκέλν ηκήκα έγηλε από ηνλ ππνθαηλόκελν).  
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη ε χιε πξνήιζε απφ ηελ ζχγθξνπζε ηεο ε-

λέξγεηαο (βι. ππνγξακκηζκέλν ηκήκα, γηα λα ην επαλαιακβάλνπκε).  

Γη’ απηφ ε χιε θαη ε ελέξγεηα ηνπ ζχκπαληνο είλαη ε ίδηα ηφζν ζηνλ 

κηθξφθνζκν, φζν θαη ζηνλ καθξφθνζκν. (ην επφκελν θεθάιαην-ελφηεηα 

ζα ην αλαπηχμνπκε παξαπέξα απηφ). 

Αλ ινηπφλ ππήξρε κφλνλ έλα ζχλνιν ελέξγεηαο, δελ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθχςεη-δεκηνπξγεζεί ε χιε, επεηδή αθξηβψο δελ ζα ππήξρε ε ζχ-

γθξνπζε. (Ζ ζχγθξνπζε έηζη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Μεγάιε Έθξεμε δελ 

πξνθχπηεη απφ θάπνπ, επεηδή δελ κπνξεί λα εμεγήζεη φηη απφ ην ίδην ζχ-

λνιν ελέξγεηαο: αθελφο κελ ζπζηάζεθαλ αληηθαηηθέο δπλάκεηο γηα λα ην 

απαξηίζνπλ θη απηφ είλαη κε ινγηθνθαλέο, αθεηέξνπ δε, δελ κπνξεί λα ε-

μεγήζεη φηη απφ ην ίδην ζχλνιν ελέξγεηαο πξνήιζαλ αληηθαηηθέο δπλάκεηο 

ηεο βαξχηεηαο θαη ηεο αληηβαξχηεηαο, εθφζνλ ε κηα αλαηξεί ηελ άιιε. 

Αιιά θη αλ ήηαλ έηζη, δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ αηηία ηεο χπαξμεο 

απηνχ ηνπ αξρέγνλνπ ζπλφινπ ελέξγεηαο, φπσο εμεγήζακε).  

Δπνκέλσο, γηα λα ηεθκεξησζεί ε παξαγσγή ηεο χιεο ζην ζχκπαλ, πξέ-

πεη λα δερηνύκε όηη όρη απιά ππήξραλ δύν ζύλνια ελέξγεηαο, αιιά θαη 

όηη ηα δύν απηά ζύλνια ελέξγεηαο αιιειεπηδξνύζαλ κεηαμύ ηνπο θαη 

κάιηζηα ζπγθξνύνληαλ κε ηεξάζηηεο δπλάκεηο νξκήο, όπσο απνδεη-

θλύεηαη από ηνπο επηηαρπληέο (βιέπε ζχγθξνπζε ζσκαηηδίσλ θαη παξα-

γσγή ελέξγεηαο).  

Μηιήζακε, φκσο, γηα δχν ζχλνια ελέξγεηαο, αθνχ, φπσο εμεγήζακε 

πην πάλσ κηιψληαο γηα ηελ χιε-αληηχιε θαζψο θαη γηα ηα δπν είδε ειε-

θηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ππάξρνπλ ζην ζχκπαλ, φηη κφλνλ έηζη απνδεηθλχε-

ηαη φηη ππήξραλ απηά, εθφζνλ ην θάζε έλα ζχλνιν αξρέγνλεο  ελέξγεηαο 

έθεξε ην δηθφ ηνπ ειεθηξηθφ θνξηίν (ψζηε απφ ηελ ζχγθξνπζή ηνπο λα 

πξνθχςνπλ θαη ηα κεδεληθά ή αιιηψο ειεθηξηθά νπδέηεξα θνξηία κάδαο 

ζηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα). Αλ δειαδή είρακε θαη ηξίην ζχλνιν ελέξ-

γεηα, ηφηε ζα είρακε θαη ηξίηε κνξθή ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, πξάγκα άηνπν.  
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19. Η δεκηνπξγία ηνπ ζύκπαληνο όζνλ αθνξά ηελ ζεσξία ηεο 

Μεγάιεο Έθξεμεο, αλαιπηηθόηεξα. 

 

 

«ηελ αξρή δελ ππήξρε ηίπνηα, νχηε ρξφλνο, νχηε ρψξνο, νχηε θαλ ην 

θελφ, αθνχ δελ ππήξρε ρψξνο γηα λα είλαη θελφο. Σφηε απφ απηή ηελ απφ-

ιπηε έιιεηςε, πνπ δελ ππάξρεη ιέμε λα ηελ πεξηγξάςεη, μεπεδά έλα ζχ-

κπαλ. Δκθαλίδεηαη απφηνκα, αιιά είλαη πνιχ κηθξφ, κηθξφηεξν απφ ην 

πην κηθξφ κφξην ζθφλεο. Ο ζπφξνο γηα θαζεηί πνπ ζα ππάξμεη. Πξνο ην 

παξφλ, φκσο, ην ράνο βαζηιεχεη. Σν ζχκπαλ είλαη ηφζν κηθξφ, ζεξκφ θαη 

ππθλφ, ψζηε θαλέλαο απφ ηνπο γλσζηνχο λφκνπο ηεο θπζηθήο δελ ηζρχεη. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηαρσξίδνληαη θαη πεξηπιέθν-

ληαη απφ αζπλέρεηεο. Οη έλλνηεο εδώ θαη εθεί δελ έρνπλ πεξηερφκελν, νχηε 

νη έλλνηεο ηψξα θαη ηφηε. Γελ ππάξρεη χιε, νχηε δχλακε φπσο ε βαξχηε-

ηα ή ν ειεθηξνκαγλεηηζκφο, κφλν έλαο θφκβνο απφ θαζαξή ελέξγεηα. 

Με ηελ εκθάληζή ηνπ ν ιηιηπνχηεηνο απηφο θφζκνο αξρίδεη λα δηαζηέι-

ιεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειαηηψλεηαη. Μέζα ζηα αθφκε απεηξνζηά 

φξηά ηνπ ν ζπγθερπκέλνο ρψξνο αξρίδεη λα μεδηπιψλεηαη. Ο ρξφλνο αξρί-

δεη λα ηξέρεη απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ, ελψ δεκηνπξγείηαη ηάμε. Μέ-

ζα ζην ειαρηζηφηαην θιάζκα κηαο ζηηγκήο ην ζχκπαλ γίλεηαη αξθεηά ςπ-

ρξφ, γηα λα επηηξέςεη ζηε βαξχηεηα λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ ππφινηπε ε-

λέξγεηα. Ζ δχλακή ηεο δξα γηα λα επηβξαδχλεη ην ξπζκφ δηαζηνιήο. Αξ-

ρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη δεχγε ζσκαηηδίσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε α-

θξαίεο θπζηθέο θαηαζηάζεηο. Σκήκαηα χιεο αζηξάθηνπλ κέζα ζην ρψξν, 

ζπγθξνπφκελα κεηαμχ ηνπο. πρλά αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη θαη κεηα-

ηξέπνληαη ζε έθξεμε ελέξγεηαο. Άιιεο θνξέο πάιη ζρεκαηίδνπλ έλα ξεχ-

κα λέσλ ζσκαηηδίσλ ηα νπνία βηάδνληαη λα θηάζνπλ ζην δηθφ ηνπο βίαην 

ηέινο. 

Πνιχ γξήγνξα ε απφηνκε ςχμε, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηαζηνιή ηνπ 

ρψξνπ, δεκηνπξγεί έλα αιιφθνην πεξηβάιινλ, ψζηε ε δχλακε ηεο βαξχ-

ηεηαο αληηζηξέθεηαη. Αληί λα επηβξαδχλεη ηε δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληνο 

φπσο ζα έπξεπε θαλνληθά, ε βαξχηεηα πξνθαιεί ηελ επηηάρπλζε ηεο δηα-

ζηνιήο. Ακέζσο ν θφζκνο πεξλά απφ ηηο ππναηνκηθέο αλαινγίεο ζην κέ-

γεζνο ελφο πνξηνθαιηνχ. Καηλνχξγηα ζσκαηίδηα ηηλάδνληαη πξνο ηε δσή, 

γξήγνξα κεγαιψλνπλ ζε κέγεζνο θαη θαηφπηλ εθθπιίδνληαη ζε άιια ζσ-

καηίδηα, ηα άηνκα. Πξηλ αθφκε ην ζχκπαλ απνθηήζεη ειηθία ελφο δεπηε-

ξνιέπηνπ, έρεη γίλεη κεγάιν φπσο ην ειηαθφ ζχζηεκα, αιιά πην ππθλφ 

απφ ην λεξφ θαη πνιχ ζεξκφηεξν απφ ηνλ ππξήλα ελφο αζηέξα. Σν δηάππ-

ξν πιηθφ απηνχ ηνπ ρσλεπηεξίνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε γλσζηέο κνξθέο χ-

ιεο θαη ελέξγεηαο έηνηκεο λα ρπζνχλ ζηα θαινχπηα ησλ αζηέξσλ θαη ησλ 

γαιαμηψλ. 

Απηφ ζα απαηηήζεη ρξφλν. Ο ξπζκφο αιιαγήο ειαηηψλεηαη θαη ε θν-

ζκηθή θαηζαξφια βξάδεη ρηιηάδεο ρξφληα, ράλνληαο ζεξκφηεηα θαζψο κε-

γαιψλεη.  
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Καζψο νη ρηιηεηίεο πεξλνχλ, ην θσο πνπ θαιχπηεη ην ζχκπαλ εμαζζελεί 

ζε κηα θνθθηλσπή αίγιε θαη ζην ηέινο ζβήλεη ηειείσο. Σφηε, έλα δηζεθα-

ηνκκχξην ρξφληα κεηά ηε ζηηγκή ηεο θνζκηθήο γέλλεζεο, ην ζθνηάδη ζπά-

δεη. κήλε αζηέξσλ αξρίδνπλ λα αλάβνπλ ζηα θέληξα λεθψλ απφ πδξν-

γφλν πνπ πεξηζηξέθνληαη αξγά. Δίλαη γαιαμίεο ζηελ αξρηθή ηνπο θάζε, 

ηα πξσηφηππα αζηξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηειηθά ζα θαηαπγάζνπλ ηνλ 

νπξαλφ φπσο ηνλ βιέπνπκε ζήκεξα». 

«Σαμίδη ζην χκπαλ – Μπζηήξηα θαη θαηλφκελα» εθδφζεηο Κ. Καπφ-

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 12-13. 

 

 

ρόιηα-παξαηεξήζεηο: 

 

Γηα ηελ ζεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο: 

Πνιιέο ελζηάζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηα πην πάλσ πεξηγξαθφκελα ηεο 

Μεγάιεο Έθξεμεο. Ο θαζέλαο «ηαθηνπνηεί» ηα ζέκαηα φπσο επηζπκεί, 

ρσξίο λα παηάεη-ζηεξίδεηαη θάπνπ. Μηιάκε δειαδή γηα ζεσξίεο πνπ δελ 

έρνπλ βάζε. Αο δνχκε κεξηθά ηέηνηα ζεκεία έλζηαζεο: 

1) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Σηεκ ανπή δεκ οπήνπε ηίπμηα, μύηε πνό-

κμξ, μύηε πώνμξ, μύηε θακ ημ θεκό, αθμύ δεκ οπήνπε πώνμξ γηα κα είκαη θε-

κόξ. Τόηε από αοηή ηεκ απόιοηε έιιεηρε, πμο δεκ οπάνπεη ιέλε κα ηεκ πενη-

γνάρεη, λεπεδά έκα ζύμπακ. Γμθακίδεηαη απόημμα, αιιά είκαη πμιύ μηθνό, μη-

θνόηενμ από ημ πημ μηθνό μόνημ ζθόκεξ. Ο ζπόνμξ γηα θαζεηί πμο ζα οπάν-

λεη».  

Σν πξψην εξψηεκα-έλζηαζε είλαη: Πσο απφ ην ηίπνηε πξνήιζε απηφο ν 

ιεγφκελνο ζπφξνο, αθνχ ε επηζηήκε δελ δέρεηαη φηη θάλεη πξνέξρεηαη 

ρσξίο αηηία; 

Καη πσο «μεπεδά» έλα ζχκπαλ απφ ην ηίπνηε; Δίλαη ζνβαξέο επηζηε-

κνληθέο ζέζεηο απηά ή εδψ θάπνηνη επηζηήκνλεο απζαηξεηνχλ; 

2) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Με ηεκ εμθάκηζή ημο μ ιηιηπμύηεημξ αοηόξ 

θόζμμξ ανπίδεη κα δηαζηέιιεηαη θαη ε ζενμμθναζία ημο ειαηηώκεηαη. Μέζα 

ζηα αθόμε απεηνμζηά όνηά ημο μ ζογθεπομέκμξ πώνμξ ανπίδεη κα λεδηπιώκε-

ηαη. Ο πνόκμξ ανπίδεη κα ηνέπεη από ημ πανειζόκ ζημ μέιιμκ, εκώ δεμημον-

γείηαη ηάλε. Μέζα ζημ ειαπηζηόηαημ θιάζμα μηαξ ζηηγμήξ ημ ζύμπακ γίκεηαη 

ανθεηά ροπνό, γηα κα επηηνέρεη ζηε βανύηεηα κα δηαπςνηζηεί από ηεκ οπό-

ιμηπε εκένγεηα. Η δύκαμή ηεξ δνα γηα κα επηβναδύκεη ημ νοζμό δηαζημιήξ». 

Ζ έλζηαζε είλαη: Πσο δηαζηέιιεηαη απηφο ν ιηιηπνχηεηνο θφζκνο κε 

ηέηνηα ηξνκαθηηθή δχλακε πνπ απφ «ζπφξνο» ζα γίλεη πνιχ ηεξάζηηνο;  

Καη πσο «δεκηνπξγείηαη ηάμε» κέζα ζε έλαλ θφζκν πνπ εθξήγλπηαη, α-

θνχ εκείο γλσξίδνπκε φηη απφ ηελ έθξεμε κφλν αηαμία κπνξεί λα ππάξμεη 

θαη φρη ηάμε. 
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Καη πσο, πάιη, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειαηηψλεηαη ζε θιάζκαηα ηνπ δεπ-

ηεξνιέπηνπ ηφζν πνιχ, αθνχ δελ ππάξρεη ρψξνο γηα λα «απνξξνθεζεί» 

απηή ε ηφζν ηεξάζηηα ζεξκνθξαζία ηνπ αξρηθνχ ζπφξνπ; 

Πσο δειαδή ηφζα αζπλάξηεηα πξάγκαηα έρνπλ «δξνκνινγεζεί» γηα 

λα απνδείμνπλ επηζηεκνληθέο ζέζεηο; 

3) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Πνηκ αθόμε ημ ζύμπακ απμθηήζεη ειηθία 

εκόξ δεοηενμιέπημο, έπεη γίκεη μεγάιμ όπςξ ημ ειηαθό ζύζηεμα, αιιά πημ πο-

θκό από ημ κενό θαη πμιύ ζενμόηενμ από ημκ πονήκα εκόξ αζηένα».  

Απφ πνχ πξνθχπηεη φηη ηζρχεη απηφ; Καη πσο είλαη δπλαηφ ην ζχκπαλ 

απφ ην κέγεζνο ελφο πνξηνθαιηνχ λα γίλεη ζε κέγεζνο φπσο ην ειηαθφ 

καο ζχζηεκα; Πνηα εμίζσζε ην αλαθέξεη απηφ θαη πνηνο ζπιινγηζκφο ην 

εγγπάηαη;  

4) Μηα άιιε ζνβαξή έλζηαζε,επίζεο, πξνο ηελ παξαπάλσ ζεσξία εί-

λαη ε εμήο: 

Γλσξίδνπκε ζήκεξα φηη ε χιε παξάγεηαη απφ ηελ ελέξγεηα θαη έρεη επη-

θξαηήζεη ε ζέζε φηη ε χιε ζην ζχκπαλ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ελέξγεηα. 

Απηφ φκσο δελ δηθαηνινγεί ηελ εμήο ζέζε: 

Αξρηθά ζην ζχκπαλ ππήξμε ελέξγεηα, θιεηζκέλε είηε ζην κέγεζνο ελφο 

θφθθνπ (είηε ζε έθηαζε φζε είλαη πεξίπνπ φιν ην ζχκπαλ) θαη απφ απηήλ 

παξήρζε ε χιε. Λέκε δειαδή φηη γηα λα δεκηνπξγεζεί ε χιε πξέπεη λα 

ππάξμεη ζθνδξφηαηε ζχγθξνπζε ελέξγεηαο. Αλ ινηπφλ ζηνλ αξρηθφ θφθ-

θν ελέξγεηαο έρνπκε ηελ έθξεμή ηεο, απηή ε έθξεμε, ινηπφλ, πνχ έρεη ζπ-

γθξνπζηεί, αθνχ δελ ππήξρε θάηη άιιν, πάλσ ζην νπνίν λα πέζεη κε ηξν-

καθηηθή δχλακε,πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνπζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

χιε; Κη αλ κάιηζηα ε παξαρζείζα χιε ζην ζχκπαλ είλαη ηφζν ηεξάζηηα 

πνπ βιέπνπκε, πσο δηθαηνινγείηαη λα πξνέθπςε π.ρ. απφ έλαλ θφθθν κφ-

λνλ; 

Να παξαζέζνπκε θαη ην εμήο πνπ αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθά-

ιαηφ καο:«Αλ έγηλε ινηπφλ, θάπνηε ε Μεγάιε Έθξεμε (BigBung) νη ζε-

κειηψδεηο δπλάκεηο ηεο άπσζεο (ηεο αληηβαξχηεηαο) ήζαλ ηζρπξφηεξεο 

απφ ηηο ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ηεο έιμεο (βαξχηεηαο), δηαθνξεηηθά δελ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη απηή ε έθξεμε. 

Με βάζε φκσο απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε καο ζηηο ηξνρηέο 

ηνπ ειεθηξνλίνπ σο πξνο ην πξσηφλην ηνπ ππξήλα (θαη ηα νπνία αλαθέ-

ξακε πην πάλσ ζηελ ππνελφηεηα Α ζε έλα παξαπάλσ θεθαιαίν-ελφηεηα 

ηνπ παξφληνο βηβιίνπ), νη δπλάκεηο ηεο άπσζεο εμαζθνχληαη, αιιά ζηελ 

ζπλέρεηα εμαζθνχληαη θαη νη δπλάκεηο ηεο έιμεο, αθνχ απηέο ζπλππάξ-

ρνπλ ζην αξραίν ζχκπαλ, φπσο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ α-

ηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ. Θα έπξεπε δειαδή, θαλνληθά, λα είρε γίλεη ε δηα-

ζηνιή θαη φρη έθξεμε, επεηδή νη δπλάκεηο άπσζεο ζην αξραίν ζχκπαλ 

καο παξαπέκπνπλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθή δηαζηνιή (βι. πην πάλσ δπλάκεηο 

άπσζεο πξσηνλίνπ-ειεθηξνλίνπ) θαη φρη ζε δηαζηνιή ηχπνπ «έθξεμεο»». 

Γη’ απηφ ιέκε φηη δελ επζηαζεί ε ζεσξία φηη απφ κηα πεγή ελέξγεηαο 

πξνέθπςε ην ζχκπαλ. 

Αο δνχκε φκσο θαη άιιν έλα ζρεηηθφ θείκελν: 
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«Οη Μύζνη ηεο Γεκηνπξγίαο 

[…] Σν φξακα ηνπ θνζκηθνχ ζπφξνπ πνπ εμεξξάγε, ε Μεγάιε Έθξε-

με, είλαη κηα πνιχ βνιηθή άπνςε πνπ επηθξάηεζε θαηά ην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ 20νχ αηψλα. 

Δμαθνινπζνχλ φκσο λα ππάξρνπλ πνιιά κπζηήξηα. Ζ θνζκνινγία – 

πνπ εμεηάδεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο- είλαη θαη-

λνχξγηα επηζηήκε θαη ε βαζηθή ηεο ππφζεζε πεξηβάιιεηαη απφ άγλνηα. 

Γηα παξάδεηγκα, θαλείο δελ κπνξεί κε βεβαηφηεηα λα πεη γηαηί ην ζχκπαλ 

μεπήδεζε απφ ην θελφ. Οη θπζηθνί κπνξνχλ λα ζθηαγξαθήζνπλ κηα ρν-

ληξηθή εηθφλα ηεο δίλεο ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ηεο δχλακεο πνπ δεκηνπξ-

γήζεθε ην πξψην δεπηεξφιεπην. Λείπνπλ πνιινί θξίθνη ζηελ αιπζίδα αη-

ηηψλ θαη απνηειεζκάησλ ε νπνία μεθηλά απφ ηα ζκήλε ζσκαηηδίσλ ζηελ 

παλάξραηα θιεγφκελε ζθαίξα θαη θζάλεη ζηνπο ηεξάζηηνπο ζρεκαηη-

ζκνχο ησλ γαιαμηψλ ηνπ παξφληνο. Κακηά ζεσξία δελ εμεγεί πσο νη δηά-

θνξεο δπλάκεηο, πνπ γλσξίδνπκε ζηε Φπζηθή ζήκεξα, ππήξμαλ θάπνηε 

ελσκέλεο ζε κία δχλακε, φπσο απαηηεί ε ζεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξε-

μεο…».  

«ΣΟ ΤΜΠΑΝ» -Σαμίδη ζην χκπαλ - Μπζηήξηα θαη Φαηλφκελα. Δθ-

δφζεηο Κ. Καπφπνπινο, ζει. 13 

 

Απφ ην παξαπάλσ ηειεπηαίν απφζπαζκα λα θξαηήζνπκε ην εμήο: 

«Λείπνπλ πνιινί θξίθνη ζηελ αιπζίδα αηηηψλ θαη απνηειεζκάησλ ε ν-

πνία μεθηλά απφ ηα ζκήλε ζσκαηηδίσλ ζηελ παλάξραηα θιεγφκελε 

ζθαίξα θαη θζάλεη ζηνπο ηεξάζηηνπο ζρεκαηηζκνχο ησλ γαιαμηψλ ηνπ 

παξφληνο. Κακηά ζεσξία δελ εμεγεί πσο νη δηάθνξεο δπλάκεηο, πνπ γλσ-

ξίδνπκε ζηε Φπζηθή ζήκεξα, ππήξμαλ θάπνηε ελσκέλεο ζε κία δχλακε, 

φπσο απαηηεί ε ζεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο». 

’ απηφ ην ηειεπηαίν απφζπαζκα δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε θάπνην 

ζρφιην, γηαηί κηιάεη απφ κφλν ηνπ πάλσ ζην ίδην ζέκα πνπ πξαγκαηεπφ-

καζηε. 
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20. Άιιεο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζύκπα-

ληνο.  

 

 

Αο δνχκε μαλά κεξηθά ελδηαθέξνληα γηα ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ επη-

θξαηνχλ γηα ην ζχκπαλ καο, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία φζν θαη 

ηελ εμέιημή ηνπ. 

 

«Γηαζηνιή ηνπ ζύκπαληνο 

Ζ ζεσξία ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζχκπαληνο ππνζηεξίδεη φηη, κεηά ηε Με-

γάιε Έθξεμε (BigBang) θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, νη γαιαμίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην Γηάζηεκα απνκαθξχλνληαη ν έλαο απφ ηνλ άιιν. 

Οη αζηξνλφκνη κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηελ ηαρχηεηα απνκάθξπλζεο 

ησλ γαιαμηψλ, κειεηψληαο ηελ εξπζξή κεηαηφπηζε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ 

εθπέκπνπλ. Τπνιφγηζαλ φηη ε ηαρχηεηα απηή απμάλεη πεξίπνπ θαηά 15 

ρικ. αλά δεπηεξφιεπην γηα θάζε 1.000.000 έηε θσηφο απφζηαζε απφ ην 

γαιαμία καο (έλα έηνο θσηφο είλαη πεξίπνπ 9.500.000 εθαηνκκχξηα ρη-

ιηφκεηξα). 

Ζ δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληνο αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Ακεξηθαλφ αζηξν-

λφκν Έληνπηλ Υακπι (Hubble, 1889-1953). Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρχ-

ηεηα απνκάθξπλζεο ελφο γαιαμία θαη ζηελ απφζηαζή ηνπ απφ ην δηθφ 

καο γαιαμία νλνκάζηεθε πξνο ηηκή ηνπ λφκνο ηνπ Υακπι. Ζ ηδέα ηνπ 

δηαζηειιφκελνπ ζχκπαληνο, ην νπνίν γελλήζεθε πξηλ απφ 15.000 εθα-

ηνκκχξηα ρξφληα κε ηε Μεγάιε Έθξεμε, απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ζχγ-

ρξνλεο Κνζκνινγίαο». 

«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ KingfisherBooks, 

Grisewood &DempseyLtd, London, Σφκνο 2, ζει. 232.  

 

Δπηζεκάλζεηο: 

Με βάζε επίζεο, ηελ απφζηαζε-κήθνο ηνπ ζχκπαληφο καο, ππνινγί-

ζηεθε θαη ε ειηθία ηνπ, αθνχ κε ηελ παξαπάλσ ζεσξία φιν θαη δηαζηέι-

ιεηαη, άξα γηα λα θηάζεη ζην ζεκεξηλφ ηνπ κήθνο πήξε πεξίπνπ 15.000 

εθαηνκκχξηα ρξφληα (δει. 15 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα). 

 

Δπίζεο: 

 

«Μεγάιεο Έθξεμεο ζεσξία 

Κνζκνινγηθή ζεσξία, ε νπνία εξκελεχεη ηε γέλλεζε ηνπ ζχκπαληνο. 

χκθσλα κε απηή, ην ζχκπαλ ήηαλ κηα ζθαίξα δηάππξσλ αεξίσλ ηφζν 

ππθλή, ψζηε θαηαιάβαλε απεηξνειάρηζην ρψξν. Κάπνηα ζηηγκή, πξηλ απφ 

10-20 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, ε ζπκππθλσκέλε χιε θαη ελέξγεηα εμεξ-

ξάγε, εθηνμεχηεθε θαη δηαζθνξπίζηεθε πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 

Ζ ζεξκνθξαζία θαη ε ππθλφηεηα ηνπ θφζκνπ πξηλ απφ ηελ έθξεμε α-

ζθαιψο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο απ’ φηη κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε. Δ-
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θείλν πνπ ππήξρε ήηαλ ράνο απφ αηνκηθά ζσκαηίδηα. Οη θπζηθνί ππνιφ-

γηζαλ φηη ζε ειάρηζην ρξφλν, κφιηο ζε ηξία ιεπηά, απφ απηφ ην ράνο δε-

κηνπξγήζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ησλ αηφκσλ πδξνγφλνπ, πνπ ζήκεξα 

απνηειεί ην 90% ηεο χιεο ηνπ ζχκπαληνο. Καζψο ην λέθνο ηνπ πδξνγφ-

λνπ δηαζηειιφηαλ, άξρηζε λα δηαζπάηαη ζε ρσξηζηά λέθε. Σα επφκελα 5 

δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, απφ ηα λέθε απηά γελλήζεθαλ νη γαιαμίεο, πνπ 

απφ ηφηε εμαθνινπζνχλ λα απνκαθξχλνληαη ν έλαο απφ ηνλ άιιν. 

Γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζχκπαληνο έρνπλ δηαηππσζεί δπν θπξίσο εθδνρέο. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ «αλνηρηνχ» ζχκπαληνο, ε δηαζηνιή ζα ζπλε-

ρηζηεί επ’ άπεηξνλ, κέρξηο φηνπ ην Γηάζηεκα γίλεη έλαο ζθνηεηλφο, θελφο 

ρψξνο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ «θιεηζηνχ» ζχκπαληνο ή ηεο Μεγά-

ιεο χγθξνπζεο, ε δηαζηνιή ζα ζηακαηήζεη θάπνηε θαη ζα αξρίζεη ε α-

ληίζηξνθε πνξεία (ζπζηνιή). Καζψο νη γαιαμίεο ζα πιεζηάζνπλ κεηαμχ 

ηνπο, ιφγσ ηεο βαξχηεηάο ηνπο, ζα ζπγθξνπζηνχλ. Οιφθιεξε ε αζηξηθή 

χιε ζα θαηαξξεχζεη θαη ζα αθνινπζήζεη κηα λέα κεγάιε έθξεμε. Πξν-

βιέπεηαη πσο θάηη ηέηνην ζα ζπκβεί κεηά απφ 5.000 εθαηνκκχξηα ρξφληα, 

φηαλ ν Ήιηνο ζα έρεη ήδε ππεξζεξκαλζεί θαη ζα έρεη θαηαθάςεη ηε Γε. 

«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ KingfisherBooks, 

Grisewood &DempseyLtd, London, Σφκνο 3, ζει. 504-505.  

 

Σέινο: 

 

«Μεγάιεο ύγθξνπζεο ζεσξία 

Κνζκνινγηθή ζεσξία, ε νπνία εξκελεχεη ηελ εμέιημε ηνπ ζχκπαληνο. 

Αλ φινη νη γαιαμίεο ήηαλ αθίλεηνη, ζα πιεζίαδαλ ν έλαο ηνλ άιιν, ιφγσ 

ηεο έιμεο ηεο βαξχηεηαο, θαη ζα θαηέιεγαλ λα ζπλελσζνχλ ζε κηα εληαία 

κάδα∙ ηειηθά, ε αζηξηθή χιε ζα ζπκππθλσλφηαλ ππεξβνιηθά εμαηηίαο 

κηαο ηζρπξήο θαηάξξεπζήο. 

Οη λεφηεξεο έξεπλεο ηεο Κνζκνινγίαο δείρλνπλ φηη κεηά ηε Μεγάιε Έ-

θξεμε ην ζχκπαλ δηαζηέιιεηαη θαη νη γαιαμίεο απνκαθξχλνληαη ν έλαο 

απφ ηνλ άιινλ. Χζηφζν ππάξρεη ην εξψηεκα αλ ε βαξχηεηά ηνπο είλαη 

αξθεηά ηζρπξή, ψζηε λα επηβξαδχλεη ηελ πξνο ηα έμσ πνξεία ηνπο θαη ηε-

ιηθά λα ηνπο ζπλελψζεη πάιη. 

Ζ έληαζε ηεο βαξχηεηαο ελφο ζψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε κάδα ηνπ. Οη 

γαιαμίεο δελ έρνπλ αξθεηή κάδα ψζηε λα ζπλελσζνχλ μαλά, ελδερνκέλσο 

φκσο λα ππάξρεη ζην Γηάζηεκα «αφξαηε» χιε (κνλαρηθά άηνκα), δηά-

ζπαξηε αλάκεζα ζηνπο γαιαμίεο. Αλ απηή ε χιε έρεη ζπλνιηθά κάδα κε-

γαιχηεξε απφ ησλ γαιαμηψλ, ε επηπιένλ βαξχηεηα πηζαλψο λα αληηζηξέ-

ςεη ηε δηαζηνιή θαη λα πξνθαιέζεη ηειηθά ηε Μεγάιε χγθξνπζε». 

«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ KingfisherBooks, 

Grisewood &DempseyLtd, London, Σφκνο 3, ζει. 506-507.  

 

Δπεμεγήζεηο-ζέζεηο: 
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Δπεμεγήζεηο-ζέζεηο: 

 

1) Γελ κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη απφ κηα πνιχ κηθξή πνζφηεηα ελέξ-

γεηαο δεκηνπξγήζεθε φιν απηφ ην ζχκπαλ, γηα πνιινχο ιφγνπο, ν θπξηφ-

ηεξνο φκσο είλαη ν εμήο: 

ην ζχκπαλ βιέπνπκε δπλάκεηο άπσζεο κεηαμχ ηεο χιεο αιιά θαη ηεο 

ελέξγεηαο π.ρ. βιέπνπκε λα κε πέθηεη ε Γε καο πάλσ ζηνλ Ήιην, νχηε ε 

ζειήλε πάλσ ζηελ Γε καο, επεηδή αθξηβψο ιεηηνπξγνχλ θαη δπλάκεηο ά-

πσζεο (θη φρη κφλν δπλάκεηο βαξχηεηαο). 

Δπίζεο, ζην ζχκπαλ βιέπνπκε θαη δπλάκεηο έιμεο, π.ρ. βιέπνπκε ηελ 

Γε καο λα έιθεηαη κε ηνλ Ήιην, ή ηελ ειήλε λα έιθεηαη κε ηελ Γε καο 

(θαη δελ ππάξρνπλ κφλνλ δπλάκεηο άπσζεο, αιιά ππάξρνπλ θαη δπλάκεηο 

βαξχηεηαο). 

Απηέο ινηπφλ νη δπλάκεηο άπσζεο-δηαζηνιήο θαη έιμεο-βαξχηεηαο, δελ 

κπνξνχζαλ λα ππήξραλ εμαξρήο ζην ίδην ζεκείν, ζηνλ ίδην αξραίν «θφθ-

θν» ελέξγεηαο, επεηδή είλαη αληηθαηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη νη κελ έιθνπλ ηα 

ζψκαηα, νη δε απσζνχλ απηά. 

 

2) Αλαθέξζεθε φηη απφ κηα έθξεμε δεκηνπξγήζεθαλ φια ζηα ζχκπαλ. 

Δκείο φκσο φηαλ βιέπνπκε φηαλ ζπκβαίλεη κηα έθξεμε π.ρ. ζε έλαλ ππεξ-

θαηλνθαλή αζηέξα, απηφο δηαιχεηαη επεηδή ππεξηζρχνπλ νη δπλάκεηο δηα-

ζηνιήο ηνπ (ζε ζρέζε κε ηηο δπλάκεηο ηεο εζσηεξηθήο ηνπ βαξχηεηαο). 

Απηή ινηπφλ ε ελέξγεηα, φηαλ εθξήγλπηαη, φπσο ζηνλ αξραίν «ζπφξν», 

ζηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγεί ηελ θαηάξξεπζε ηνπ. Έηζη, ινηπφλ φπσο θα-

ηαξξέεη έλαο ππεξθαηλνθαλήο, αλάινγα έρεη θαηαξξεχζεη θαη ν αξραίνο 

εθείλνο «ζπφξνο» ή θφθθνο ηνπ ζχκπαληνο. 

Αο δνχκε ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

«… ζν έλα άζηξν ιάκπεη, ε ηζρχο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ (ζαλ έθξεμε 

βφκβαο) θξαηά ηα κέξε ησλ αηφκσλ ζε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο: 

ηα πξσηφληα θαη ηα λεηξφληα ζηνλ ππξήλα, ελψ ηα ειεθηξφληα ζε ηξνρηέο 

γχξσ απφ απηφλ∙ ν ρψξνο αλάκεζα ζηα ζσκαηίδηα θάζε αηφκνπ είλαη θε-

λφο. 

ηαλ ην άζηξν ζβήλεη, ηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα, ιφγσ ηεο βαξχηεηαο, 

έιθνληαη πξνο ην θέληξν ηνπ θαη ε κάδα ηνπ ζπξξηθλψλεηαη. Σφηε νη ππ-

ξήλεο ησλ αηφκσλ πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, θαηαιακβάλνληαο ηνλ θελφ 

ρψξν αλάκεζα ζηα ζσκαηίδηα. Σα ειεθηξφληα έιθνληαη απφ ηνπο ππξή-

λεο, εηζρσξνχλ ζε απηνχο θαη αληηδξνχλ κε ηα πξσηφληα, ζρεκαηίδνληαο 

ζηεξεά λεηξφληα. Οξηζκέλνη αζηέξεο λεηξνλίσλ θαίλνληαη σο άζηξα πνπ 

αλαιάκπνπλ ή σο πάιζαξ». 

«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο  1, ζει. 108. 

Δπνκέλσο:  

Ζ έθξεμε ησλ ππεξθαηλνθαλψλ ζεκαίλεη φηη ην άζηξν ζβήλεη θαη δελ 

γελληέηαη. 
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Πνηνο κπνξεί λα δερηεί ηψξα εθείλνο ν αξραίνο θφθθνο είρε ηέηνηα ηε-

ξάζηηα ελέξγεηα πνπ κεγάισλε θαη ζπλέρηδε λα κεγάισλε, θαη ζπλέρηδε 

λα κεγάισλε, θάζε θνξά πνπ θαηέξξεε ψζηε λα καο δψζεη ην ζεκεξηλφ 

ζχκπαλ; Γειαδή πνπ βξέζεθε κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζε έλαλ ηέηνην θφθθν, 

ψζηε λα καο δψζεη-δεκηνπξγήζεη έλα ζχκπαλ κε δηζεθαηνκκχξηα έηε 

θσηφο δηάκεηξν; Δίλαη ινγηθά απηά; 

Λέκε δειαδή φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα 

κεγέζνπο ελφο ζπφξνπ πνπ λα καο δψζεη-παξάγεη έλα ηφζν ηεξάζηην ζχ-

κπαλ. Ζ αηηηνινγία είλαη φηη απηή ε ελέξγεηα δελ ππάξρεη πνπζελά αιινχ 

ζην ζχκπαλ, επεηδή ζα άθελε ηέηνηα «θαηάινηπα»-καξηπξίεο ηεο χπαξ-

μήο ηεο. Γελ βιέπνπκε δειαδή λα είλαη ζε ζέζε ελέξγεηα κεγέζνπο ελφο 

θφθθνπ λα καο δψζεη ηέηνηαο ηεξάζηηαο ηζρχνο ελέξγεηεο θαη κάδεο ζην 

ζχκπαλ, νπφηε απηφ είλαη ζηνηρείν πνπ δελ επηηξέπεη θαη δελ θάλεη δεθηή 

ηελ ζεσξία ηνπ αξραίνπ θφθθνπ εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθε ην 

ζχκπαλ. 

Σν φηη φκσο πξνέθπςε ην ζχκπαλ απφ ελέξγεηα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε φπσο ζέινπκε εκείο ηα πξάγκαηα θαη λα πα-

ξαβηάδνπκε ηελ ηάμε ηεο δεκηνπξγίαο. 

Δμάιινπ, έρνληαο θαηά λνπ φηη ζηνλ αξραίν απηφ θφθθν δελ κπνξνχ-

ζαλ λα ζπλππάξρνπλ αληηθαηηθά ελεξγνχζεο δπλάκεηο, φπσο ηεο δηαζην-

ιήο θαη ηεο βαξχηεηαο, δελ κπνξνχκε λα έρνπκε έλα ζχκπαλ απφ έλαλ 

ηέηνην θφθθν πνπ έρεη κέζα ηνπ ηέηνηεο δπλάκεηο αληηθαηηθά ελεξγνχζεο, 

αληίζεηεο δειαδή.  

Πσο εδψ, ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε λα ζπκβαδίζεη ε χπαξμε 

ηνπ ζχκπαληνο κε ηελ δεκηνπξγία ηεο χιεο «παξαβαίλνπκε» ηα ζεκαληη-

θά γεγνλφηα, ηα νπνία άιια καο δίλνπλ ζην ζχκπαλ; 

Αθνχ δειαδή ην ίδην ην ζχκπαλ καο καξηπξάεη θαη καο ιέγεη φηη κε 

ηελ έθξεμε δελ έρνπκε γέλλεζε αζηέξα αιιά ζβήζηκφ ηνπ, πσο λα δε-

ρηνχκε φηη κε ηελ έθξεμε γελλήζεθε ην ζχκπαλ; 
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21. Η αηηηνινγία επηινγήο ηνπ κνληέινπ ηεο ζύγθξνπζεο ηεο ελέξ-

γεηαο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ύιεο ζην ζύκπαλ, όρη ηεο ζύγθξνπζεο 

πνπ κπνξεί λα παξάγεη ύιε θαη λα ηελ δηαιύεη, αιιά ηεο ύιεο πνπ 

παξάγεηαη  από ελέξγεηα, έιθεηαη θαη δεκηνπξγεί ηάμε. 

 

Αο δνχκε έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

 

«ΠΔΡΙ ΩΜΑΣΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ζ κάδα ησλ ζσκαηηδίσλ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ζπκβαηηθνχο φξνπο 

φκσο ζε πνιχ κηθξά θιάζκαηα ηνπ γξακκαξίνπ. Οη επηζηήκνλεο, φκσο, 

ρξεζηκνπνηνχλ άιιν κέηξν, ηε κνλάδα ελέξγεηαο ειεθηξφλην βνιη (eV), 

πνπ νξίδεηαη σο ε ελέξγεηα πνπ απνθηά έλα ειεθηξφλην δηαζρίδνληαο κηα 

κεηαβνιή ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ίζε κε έλα βνιη. Ζ αληίιεςε ησλ 

ζσκαηηδίσλ σο κηθξψλ δεζκψλ ελέξγεηαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηνπ Α-

τλζηάηλ γηα ην ηζνδχλακν κάδαο θαη ελέξγεηαο, E=mc
2
. Έλα πξσηφλην έρεη 

κάδα πεξίπνπ 10
-24

 γξακκάξηα ή 938.300 eV. Ζ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη 

ζηελ χιε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο θπζηθνχο πνπ κειεηνχλ ηα πην 

εθήκεξα ζσκαηίδηα κε επηηαρπληέο πςειήο ηζρχνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

θνινζζηαίεο απηέο κεραλέο γηα λα παξάγνπλ ίρλε χιεο εθεί πνπ δελ π-

πήξρε πξηλ. Απηά ηα λέα ζσκαηίδηα ζπγθξνχνληαη απφ ελέξγεηα πνπ ε-

ιεπζεξψλεηαη φηαλ δχν δέζκεο ζσκαηηδίσλ πνπ έρνπλ επηηαρπλζεί ζπ-

γθξνχνληαη θαηά κέησπν. Ζ κάδα ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

δελ κπνξεί πνηέ λα μεπεξάζεη ηελ ελέξγεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ κε-

ηξνχληαη ζε δηζεθαηνκκχξηα ειεθηξνλίσλ βνιη (πνπ εθθξάδνληαη σο γη-

γαειεθηξφληα βνιη ή GeV). 

ηνπο ζεκεξηλνχο ηεξάζηηνπο επηηαρπληέο, ε ελέξγεηα ηεο δέζκεο ζσ-

καηηδίσλ θηάλεη ιίγεο εθαηνληάδεο GeV, αξθεηά γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηνπο κπζηεξηψδεηο κεηαθνξείο ηεο αζζελνχο δχλακεο, ηα W θαη Ε κπνδφ-

ληα πνπ νη κάδεο ηνπο είλαη ζρεδφλ 100 GeV. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε 

θβαληηθή ζεσξία, απηά ηα ζσκαηίδηα ππήξραλ ζε αθζνλία 10
-12

 δεπηεξφ-

ιεπηα κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαζηνιήο, φηαλ ην ίδην επίπεδν ελέξγεηαο δηέ-

ηξεμε νιφθιεξν ην ζχκπαλ. Σα ελεξγεηαθά επίπεδα ησλ πην πξψηκσλ 

ζηηγκψλ είλαη ίζσο αλέθηθηα. Σε ζηηγκή 10
-35

 δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ έ-

λαξμε ηεο δηαζηνιήο, ε κέζε ελέξγεηα ελφο ζσκαηηδίνπ ήηαλ 10
14

GeV. 

Γηα λα πεηχρεη αλάινγν επίπεδν, έλαο επηηαρπληήο κε ηερλνινγία κήθνπο 

ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ θαη ηζρχνο 40 GeV ηνπ Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή 

ηάλθνξλη, ζα έπξεπε λα είρε κήθνο έλα έηνο θσηφο.  

«Σαμίδη ζην χκπαλ – Μπζηήξηα θαη θαηλφκελα» εθδφζεηο Κ. Καπφ-

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 95. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε χιε παξάγεηαη φρη απιά απφ 

κηα ηεξάζηηα ζχγθξνπζε ελέξγεηαο, έηζη φπσο ηελ ελλννχκε εκείο κέζα 

ζε έλαλ «επηηαρπληήο κε ηερλνινγία κήθνπο ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ θαη ηζρχ-
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νο 40 GeV ηνπ Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή ηάλθνξλη, ζα έπξεπε λα είρε κή-

θνο έλα έηνο θσηφο» πνπ παξάγεη ίρλε κφλνλ κάδαο, αιιά αληίζεηα έρεη 

παξαρζεί απφ αθφκε πην ηεξάζηηα ζθνδξφηαηε ζχγθξνπζε φηαλ ηα δχν 

ζχλνια ζεκειησδψλ δπλάκεσλ ηνπ αξρηθνχ ζχκπαληνο ήξζαλ ζε αιιε-

ιεπίδξαζε. 

Γη’ απηφ θαη’ αξρήλ πξέπεη λα «πηνζεηήζνκε» ην κνληέιν ηεο ζθνδξφ-

ηαηεο ζχγθξνπζεο δχν ζπλφισλ αξρηθήο ελέξγεηαο, πνπ απφ απηή ηελ 

ζχγθξνπζε αθξηβψο πξνέθπςε ε αξρηθή χιεο ην ζχκπαλ. 

Απηφ ην κνληέιν ινηπφλ δελ κπνξεί λα ππάξμεη απφ ηελ αξρηθή Μεγά-

ιε Έθξεμε, αθνχ φπσο ηεθκεξηψζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην-

ελφηεηα, δελ κπνξνχζαλ λα ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην αξραίν-αξρέγνλν 

«ζπφξν» αληίζεηα ελεξγνχζεο δπλάκεηο, δειαδή ηεο βαξχηεηαο-

ζπζηνιήο θαη ηεο αληηβαξχηεηαο-δηαζηνιήο αθελφο, θαη αθεηέξνπ δελ 

είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα κεγέζνπο ελφο ζπφξνπ 

πνπ λα καο δψζεη-παξάγεη έλα ηφζν ηεξάζηην ζχκπαλ, φπσο εμεγήζακε 

θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα, αθεηέξνπ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη θαη’ αξρήλ φηη γηα λα παξαρζεί χιε, πξέ-

πεη λα πηνζεηήζνπκε έλα κνληέιν πνπ λα αλαθέξεη φηη είρακε ζχγθξνπζε 

ελέξγεηαο, είρακε δειαδή ηεξάζηηα θαη ζθνδξφηαηε ηέηνηα ζχγθξνπζε ε-

λέξγεηαο θαη κάιηζηα δχν εηδψλ ελέξγεηαο, αλ δερηνχκε φηη έρνπκε αληί-

ζεηα ελεξγνχζεο δπλάκεηο ζην ζχκπαλ, φπσο είλαη ε βαξχηεηα-ζπζηνιή 

θαη ε αληηβαξχηεηα-δηαζηνιή. 

Απηή φκσο ε ζχγθξνπζε δελ πξνθαινχζε ηελ «δηάιπζε» ηεο χιεο, 

αιιά ηελ παξαγσγή ηεο χιεο, θαη επηπιένλ φηη ε παξαγφκελε χιε ρηί-

ζηεθε-θαηαζθεπάζηεθε πεξηθιείνληαο ελέξγεηα (σο χιε) θαη απνθηψληαο 

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία απφ ηελ ελέξγεηα, ε νπνία θαη ηελ παξήγαγε-

δεκηνχξγεζε. Απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη θαη λα δηθαηνινγεζεί κφλνλ φηαλ 

ζπγθξνχνληαη ηέηνηα ζχλνια ελέξγεηαο κε πνιχ πςειά θνξηία.  

Μηα ηέηνηα ινηπφλ ζεσξία, κηα ζεσξία δειαδή πνπ λα εμεγεί κε βάζε 

θαη ινγηθή ηελ δεκηνπξγία, ζέηεη σο αξρηθή αηηία ηνπ ζχκπαληνο ηελ χ-

παξμε δχν, ηνπιάρηζηνλ (πην πάλσ, ζην θεθάιαην-ελφηεηα 2, επεμεγήζα-

κε γηαηί κηιάκε γηα δχν θαη φρη γηα πεξηζζφηεξα ζχλνια ελέξγεηαο πνπ 

ζπγθξνχζηεθαλ, βιέπε ζρεηηθά ζηελ ζει. 21-24), ηεξάζηησλ ζπλφισλ 

ελέξγεηαο πνπ αιιειεπηδξνχζαλ θαη εμαηηίαο ηεο ζθνδξφηαηεο ζχγθξνπ-

ζήο ησλ παξήγαλ χιε πνπ έθεξε ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία. 

 

Αλ δερηνχκε ην παξαπάλσ, ηφηε πξέπεη λα ζθεθηνχκε ην εμήο, βιέπε 

ζηελ επφκελε ζειίδα: 
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22. Σν ζύκπαλ δελ είλαη άπεηξν. 

Η βαξύηεηα ηνπ ζύκπαληνο δελ εμαζθείηαη από ην θέληξν-κέζνλ 

ηνπ, αιιά από ηα άθξα ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο θακπύισζεο ηνπ ρσξνρξόλνπ θαη ηεο δηαθνξεηηθό-

ηεηάο ηνπ.  

Η δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ ρσξνρξόλνπ θαη ηεο θακπύισζήο ηνπ, νξί-

δεηαη θαη έρεη σο βάζε θαη πιαίζην αλαθνξάο ηηο ζπκπάληεηεο καγλε-

ηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

 

 

«Ο Νεχησλ πίζηεπε φηη ην ζχκπαλ είλαη άπεηξν, γηαηί δηαθνξεηηθά, π-

πνζηήξηδε, ζα είρε αξρή θαη ηέινο, θαη, θαηά ζπλέπεηα, θέληξα βαξχηεηαο 

φπσο θάζε άιιν πεπεξαζκέλν αληηθείκελν. Ζ έιμε κεηαμχ ησλ κεξψλ 

πνπ ην απαξηίδνπλ ζα πξνθαινχζε «ηελ πηψζε ηνπ ζην κέζν ηνπ φινπ 

ρψξνπ», θάηη πνπ αζθαιψο δελ έρεη γίλεη».  

«ΣΟ ΤΜΠΑΝ» -Σαμίδη ζην χκπαλ - Μπζηήξηα θαη Φαηλφκελα. Δθ-

δφζεηο Κ. Καπφπνπινο, ζει. 25 

 

Δπεμεγήζεηο- ζέζεηο: 

 

1) Ζ ζέζε φηη ην ζχκπαλ είλαη άπεηξν επεηδή «αλ δελ είλαη άπεηξν ζα 

είρε αξρή θαη ηέινο θαη θαηά ζπλέπεηα, θέληξα βαξχηεηαο», δελ επζηαζεί, 

επεηδή, ε βαξχηεηα κπνξεί λα εμαζθείηαη φρη κφλνλ απφ ην θέληξν ηνπ 

ζχκπαληνο πξνο ην νπνίν θέληξν ηνπ απηφ ζα έπεθηε, αιιά πξνο ηα άθξα 

ηνπ. 

Απηφ είλαη δπλαηφ φηαλ νη δπλάκεηο πνπ απνηεινχλ ηελ βαξχηεηα δελ 

βξίζθνληαη ζην κέζνλ, ζην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο, αιιά φηαλ απηέο νη 

δπλάκεηο έιμεο ηνπ βξίζθνληαη πξνο ηα άθξα ηνπ.  

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε εμαζθνχληαη απφ εθεί νη έιμεηο, θη εκείο 

βιέπνπκε ηελ δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληνο, ζηηο κέξεο καο, πνπ δελ είλαη ηί-

πνηε άιιν παξά ε έιμε ηνπ πξνο ηα άθξα ηνπ. 

Δμάιινπ, πξάγκαηη ε κάδα ηνπ ζχκπαληνο (ε χιε ζε ζρέζε κε ηνλ γχ-

ξσ ηεο ρψξν) δελ είλαη, αλαινγηθά, ηφζν ηεξάζηηα, ψζηε λα έιμεη απηφ 

πξνο ην θέληξν ηνπ. Δπνκέλσο, δελ εμαζθνχληαη απφ ην θέληξν ηνπ νη 

δπλάκεηο έιμεο ηνπ, αιιά απφ ηα άθξα ηνπ. 

Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε ζέζε φηη «ην ζχκπαλ δελ έρεη 

αξρή θαη ηέινο, επεηδή αθξηβψο δελ εμαζθείηαη ε βαξχηεηά ηνπ απφ ην 

θέληξν ηνπ, αιιά θαη νχηε πέθηεη απηφ ζην θέληξν ηνπ (ζχκθσλα κε ηελ 

βαξχηεηα)». 

Γη’ απηφ θαη δελ επζηαζεί ε ζέζε φηη «ην ζχκπαλ είλαη άπεηξν», εμαη-

ηίαο ηεο παξαπάλσ ζέζεο ηνπ Νεχησλα. 

 

2.α.) Δμεγήζακε, φκσο, πην πάλσ, ζην «πκπέξαζκα (7ν)», βιέπε ζε-

ιίδα 24) φηη: 
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«πκπέξαζκα 7ν: Ανπηθά ζημ ζύμπακ ηα δύμ ζύκμια εκένγεηαξ ζεμειης-

δώκ ηόκηςκ πμο έθενακ, ημ έκα ζεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ θαη ημ άιιμ ανκεηηθό 

ειεθηνηθό θμνηίμ, όηακ έιθμκηακ πανήγαγακ θςξ θαη εμένα, εκώ όηακ ζηεκ 

ζοκέπεηα απςζμύκηακ πανήγαγακ ζθόημξ θαη κύπηα)». 

Δπνκέλσο, απηά αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, επεηδή ε αξρηθή ελέξγεηα 

πνπ έθεξαλ έρεη απηή ηελ ηδηφηεηα: ηεο καγλεηηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αιιειεπίδξαζήο ησλ. 

Απηή ε ζπλερήο ζπζηνιή-έιμε-βαξχηεηα θαη ε δηαζηνιή-άπσζε-αληη-

βαξχηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο ηδηφηεηεο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ δχν απηψλ αξρέγνλσλ ζπκπάληεησλ πφισλ 

απνθιείεη ηελ «δηάιπζε» ηνπ ζχκπαληνο θαηά ηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο-

άπσζήο ηνπ, αθνχ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο εμαζθνχληαη νη έι-

μεηο κεηαμχ ησλ (αλάινγεο δπλάκεηο κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο). 

Δπνκέλσο, ην ζχκπαλ νχηε είλαη άπεηξν, αιιά νχηε δχλαηαη λα επεθηα-

ζεί ζην άπεηξν, θαζφζνλ ε δηαζηνιή ηνπ δελ είλαη ζπλερήο κνλίκσο. 

Σέινο, ην ζχκπαλ καο ζπλερίδεη αθφκε θαη ζήκεξα λα ζπκπεξηθέξεηαη 

έηζη (ηελ κηα ζπζηέιιεηαη θαη ηελ άιιε δηαζηέιιεηαη), επεηδή νη δπλάκεηο 

ηνπ απηέο εμαζθνχληαη απφ ηα άθξα ηνπ, απφ ηνπο πφινπο ηνπ δειαδή, 

φπσο θαη ζηελ αξρή ηεο παξνπζίαο ηνπ. 

 

2.β.) Δμεγήζακε, φκσο, πην πάλσ, ζην «πκπέξαζκα (6ν)», βιέπε ζε-

ιίδα 23), φηη: 

«πκπέξαζκα (6), πνπ ιέγεη φηη: 

Τα δύμ ζύκμια ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ εκένγεηαξ ζημ ζύμπακ, πνηκ αθόμε 

δεμημονγεζεί ημ οιηθό ζύμπακ, αοηά οπήνπακ ζηεκ ανπή. Αοηά, ιμηπόκ, άζθε-

ζακ αιιειεπίδναζε ημ έκα με ημ άιιμ, ελαηηίαξ ηεξ μπμίαξ αιιειεπίδναζεξ 

πνμήιζε-δεμημονγήζεθε ε ύιε. Καη ε ύιε πμο δεμημονγήζεθε ζημ έκα ζύκμιμ 

ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ (εκένγεηαξ) έθενε ανκεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ ή έθενε 

π.π. ημ ζεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ ηεξ εκένγεηαξ ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ αοημύ 

ημο ζοκόιμο εκένγεηαξ ζημ μπμίμ δεμημονγήζεθε, εκώ ε ύιε πμο δεμημονγή-

ζεθε ζημ άιιμ ζύκμιμ ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ (εκένγεηαξ) έθενε ζεηηθό ημ ε-

ιεθηνηθό ηεξ θμνηίμ, ή έθενε π.π. ημ ανκεηηθό ειεθηνηθό θμνηίμ ηεξ εκέν-

γεηαξ ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ αοημύ ημο ζοκόιμο εκένγεηαξ ζημ μπμίμ δε-

μημονγήζεθε». 

 

Απφ ηηο πην πάλσ 2.α. θαη 2.β. παξαγξάθνπο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ εμαζθείηαη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζπκπάληεησλ 

πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη ηα δηθά ηνπο καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλε-

ηηθά θνξηία πνπ θπθινθνξνχλ απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν πξνο ηνλ 

άιιν. 

Απηά ινηπφλ ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία είλαη θαη ε βά-

ζε, ή αιιηψο ηα ζεκέιηα, πάλσ ζηα νπνία βξίζθνληαη ε χιε, ηα άζηξα θαη 

φιεο νη άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη κάδαο. Δμαηηίαο απηψλ ησλ ζπκπά-
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ληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ γξακκψλ ν ρψξνο ζην ζχκπαλ 

καο πνηέ δελ είλαη θελφο ζηελ απφιπηε ηηκή ηεο έλλνηαο ηεο ιέμεο «θε-

λφο». Γηα ηνλ ίδην ιφγν ζην ζχκπαλ καο, δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ «άρξν-

λνο», επεηδή ν ρξφλνο νθείιεηαη ζηελ θίλεζε ηεο ελέξγεηαο ή ηεο κάδαο 

ζην ζχκπαλ, θη εδψ θηλνχληαη φια, αθφκε θη απηά ηα ζεκέιηά ηνπ πνπ εί-

λαη νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο θακπχισζεο ηνπ ρσξνρξφλνπ 

Δπεηδή νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο απνηεινχλ ην ππφβαζξν θαη ηα ζεκέιηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζχκπαληνο 

αθελφο, θαη επεηδή απηέο θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

αθεηέξνπ, απηέο ηφηε νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπ-

λακηθέο γξακκέο αιιειεπηδξνχλ κε φιεο ηηο εζηίεο ελέξγεηαο πνπ ζπλα-

ληνχλ θαηά ηελ πνξεία ηνπο. 

 

 
 

Απιμπμηεμέκε πανάζηαζε ηεξ άπμρεξ ημο Ασκζηάηκ όηη ημ θςξ αθμιμοζεί 

θαμπύιε ηνμπηά θμκηά ζε μγθώδε ακηηθείμεκα. Ο πώνμξ πανηζηάκεηαη ζακ πα-

ναμμνθςμέκμ επίπεδμ θάης από ημ βάνμξ ημο Ήιημο (θίηνηκμ). Καζώξ ημ 

θςξ εκόξ μαθνηκμύ αζηένα (ζοκεπήξ γναμμή) πενκά θμκηά από ημκ Ήιημ θαηά 

ηε δηαδνμμή ημο πνμξ ηε Γε (μπιε), ζα αθμιμοζήζεη ηεκ παναμόνθςζή ημο 

επηπέδμο. Κμηηάδμκηαξ από ηε Γε, ε θαηκμμέκε ζέζε ημο αζηένα (δηαθεθμμμέ-

κε γναμμή) ζα δηαθένεη από ηεκ πναγμαηηθή ημο. 
 

Η παραπάνω φωτογραφία και τα λόγια της είναι από το βιβλίο: «Ταξίδι στο 

Σύμπαν – Μυστήρια και φαινόμενα» εκδόσεις Κ. Καπόπουλος (1. Μυστήρια του 

Χωροχρόνου, 2. Ορίζοντας Ξανά στην Πραγματικότητα, 3. Σε Αναζήτηση της Ε-

νότητας), σελ. 35. 
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Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πεγψλ-εζηηψλ ελέξγεηαο ηνπ ζχκπαληφο 

καο κε ηελ ελέξγεηα ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

δπλακηθψλ γξακκψλ έρνπκε-δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) Έηζη π.ρ. αλ ζπλαληήζνπλ έλαλ ήιην, ηφηε ε ηζρπξή παξνπζία ελέξ-

γεηαο πνπ θέξεη ν ήιηνο αιιειεπηδξά κε απηέο ηηο ζπκπάληεηεο γξακκέο 

θαη έιθνπλ απηέο πξνο ην θέληξν ηνπ ήιηνπ. Σφηε ζα έρνπκε ιηγφηεξε ηελ 

ελέξγεηα-θνξηίν ηνπο, ή ζα έρνπκε αξαηφηεξεο απηέο ηηο ζπκπάληεηεο δπ-

λακηθέο γξακκέο. Δμαηηίαο απηνχ ν ρξφλνο εθεί αιιάδεη. Ζ δηαθνξεηηθφ-

ηεηα ηεο αιιαγήο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ π-

πάξρεη ζηελ θάζε πεξηνρή ηνπ ζχκπαληνο θαζψο απηή αιιειεπηδξά κε ηηο 

ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

β) Αλ φκσο ζπλαληήζνπλ ηζρπξφηεξεο πεγέο ελέξγεηαο, έιθνληαη απφ 

απηέο πεξηζζφηεξν, φπσο π.ρ. είλαη νη καχξεο ηξχπεο. 

πλέπεηα απηνχ είλαη εθεί λα αξαηψλεη αθφκε πην πνιχ ν ρσξνρξφλνο, 

επίζεο λα ηείλεη λα κεδεληζηεί, φηαλ ε ηζρχο ηεο ελέξγεηαο ηεο καχξεο 

ηξχπαο είλαη ίζε κε απηή ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ. 

γ) Σέινο, αλ ε ηζρχο ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ γξακκψλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηζρχ ηεο ελέξγεηαο 

κηαο καχξεο ηξχπαο, ηφηε έιθεηαη φιν ην θνξηίν ησλ ζπκπάληεησλ κα-

γλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ θαη ζην ζεκείν εθεί-

λν δελ ππάξρεη νχηε ρψξνο, αιιά νχηε θαη ρξφλνο. Γη’ απηφ θαη ηίπνηε 

δελ κπνξεί λα παξαζηαζεί κε ηα κεγέζε καο ζε εθείλα ηα κέξε, επεηδή 

δελ έρνπκε ην αλάινγν κέηξην γηα ηελ κέηξεζε-ππνινγηζκφ ηνπο. 

Ζ καχξε ηξχπα δειαδή ή ν ήιηνο θ.ιπ., ιφγσ ηεο ηζρπξήο έιμεο πνπ 

αζθεί ζηελ ελέξγεηα θαη ζηελ κάδα πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο, 

φηαλ εμαζθεί απηή ηελ έιμε πάλσ ζε απηέο ηηο ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο, ηφηε «θακππιψλεη» ηνλ ρσξν-

ρξφλν, κε άιια ιφγηα έιθεη απηέο θαη φζν πεξηζζφηεξν εμαζθεί έιμε πά-

λσ ηνπο, ηφζν κεηψλεηαη ν ρσξνρξφλνο. 

Γηα ην ίδην ζέκα βιέπε θαη επφκελν θεθάιαην-ελφηεηα. 

 

4) Δπίζεο, απφ ην «πκπέξαζκα (2)» (βιέπε ζειίδα 21) έρνπκε επίζεο: 

«πκπέξαζκα (2) 

Τμ ζύμπακ δεμημονγήζεθε όπη από έκα ζύκμιμ δοκάμεςκ, αθμύ αοηέξ μη ί-

δηεξ μη ζεμειηώδεηξ δοκάμεηξ ημο ζύμπακημξ (βανύηεηα θαη ακηηβανύηεηα) αι-

ιειμακαηνμύκηαη, αιιά δεμημονγήζεθακ από δύμ ζύκμια ζεμειηςδώκ δοκάμε-

ςκ, πμο δεκ μπμνμύζακ κα ζοκοπάνλμοκ ζε μηα πεγή, ζε μηα εζηία, θαη δεκ 

δεμημονγήζεθακ από έκα ηέημημ ζύκμιμ δοκάμεςκ εκένγεηαξ». 
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Δπίινγνο 
 

 

ζα εθζέζακε σο ηψξα ζηα δχν πξψηα βηβιία ηεο Δηζαγσγήο καο, α-

πνηεινχλ κηα πξνεηνηκαζία γηα ηνλ δξφκν πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα εμεγήζνπκε ην ίδην ην ζχκπαλ. Θέινπκε λα βαδίζνπ-

κε κε ινγηθά επηρεηξήκαηα, εθεί φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε έξεπλα ησλ δπ-

λάκεσλ κε ηα γλσζηά επηζηεκνληθά καο φξγαλα, αθνχ φπσο εμεγήζακε 

νη δπλάκεηο πνπ απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζχκπαληνο, δειαδή 

νη δπλάκεηο ηνπ καθξφθνζκνπ αιιά θαη ηνπ κηθξφθνζκνπ, είλαη δπλάκεηο 

ελέξγεηαο, νη νπνίεο νχηε θαίλνληαη, αιιά νχηε κπνξνχλ λα κπνπλ ζην 

εξγαζηήξην γηα λα ηηο εμεηάζνπκε. 

Απηέο ηηο ζεκειηψδεηο δπλάκεηο ηνπ ζχκπαληφο καο ζα εμεηάζνπκε 

ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο καο, ζηελ ζεηξά ησλ βηβιίσλ καο κε ζέκα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ. 

Γελ ζα αλαπηχμνπκε θάπνηα ζεσξία ζε κνξθή «θσηνβνιίδαο» ή «ππ-

ξνηερλήκαηνο», αιιά ζα ηεθκεξηψλνπκε φια φζα ζα ιέκε, μεθηλψληαο 

αξρηθά κε ηελ επαγσγηθή ινγηθή. 

Βέβαηα, ν ππνθαηλφκελνο, δψληαο ζε έλα ρσξηφ,ζην Θεζπξσηηθφ, ηνπ 

λνκνχ Πξέβεδαο, δελ έρσ εξγαζηήξηα θαη άιιεο βνήζεηεο γηα λα ππεηζέι-

ζσ ελδφηεξα ζην ζχκπαλ φπσο αλ είρα απηφ ην κέξνο ηεο βνήζεηαο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ αλαγθάζηεθα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ αξραία κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη πξφγνλνί καο, φπσο ν Γεκφθξηηνο, ν Αξίζηαξρνο 

ν άκηνο, ν Δξαηνζζέλεο θαη ηφζνη άιινη, νδεγνχκελνο δειαδή ζε ινγη-

θά ζπκπεξάζκαηα κε βάζε παξαηεξήζεηο θαη αθνινπζψληαο ηελ επαγσ-

γηθή ινγηθή. Άιισζηε φηαλ κηιάεη θαλείο γηα ηελ κάδα ηνπ πξσηνλίνπ αλ 

είλαη θνξηηζκέλε κε ελέξγεηα, ε ζεκεξηλή επηζηήκε απέρεη πάξα πνιχ γηα 

λα ην επαιεζεχζεη (αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα δεη επαθξηβψο ηελ 

θφξηηζε απηήο ηεο κάδαο), φκσο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δπλάκεσλ π.ρ. αθνχ ην πξσηφλην δεκηνπξγεί ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, 

ζθεθηφκαζηε φηη θέξεη ηα δχν είδε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θνξηίνπ θ.ιπ. Αο κε ππνηηκάκε, ηέινο, ηνλ ινγηθφ ηξφπν ζθέςεο ησλ 

πξνγφλσλ καο θαη αο ζειήζνπκε λα αθνινπζήζνπκε απηφλ πνπ,θαη είλαη 

ινγηθφηαηνο είλαη, θαη πεηζηηθφηαηνο. Με απηά ηα εθφδηα μεθηλάκε 

αθελφο, θαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ησλ αλαθαιχςεσλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πνπ καο ράξηζαλ άιιν έλα κεγάιν φπιν 

γλψζεσλ θαη αλαθαιχςεσλ αθεηέξνπ. 

Δπαλαιακβάλνπκε φηη εδψ δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηα κηφληα θαη κε 

ηφζα άιια ππναηνκηθά κηθξνζσκαηίδηα, αιιά ζα αζρνιεζνχκε κε απηά 

πνπ κπνξεί λα δεη ε ινγηθή καο θαη λα επαιεζεχζεη.  

Έηζη ζα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά φινπ 

ηνπ καθξφθνζκνπ θαη ηνπ κηθξφθνζκνπ, φινπ ηνπ ζχκπαληνο, φιεο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 
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Δπηιέμακε θαη πξνηηκήζακε, ηέινο, λα κε αζρνιεζνχκε ηφζν κε ηα π-

πναηνκηθά ζσκαηίδηα μερσξηζηά ην θαζέλα θ.ιπ., αιιά κειεηψληαο ηελ 

γεληθή ζπκπεξηθνξά ηεο ελέξγεηαο, ψζηε λα έρνπκε κηα ζπλνιηθή ηεο εη-

θφλα παληνχ, φπνπ απηή ππάξρεη. Θέινπκε, θαη’ αξρήλ λαέρνπκε γλψζε 

γηα ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ δπλάκεσλ ηεο ελέξγεηαο ηνπ θφζκνπ, 

δειαδή ησλ ζεκειησδψλ δπλάκεσλ. 

Απηφ αο ην ζπλδπάζνπκε θαη κε ηα φζα κέρξη ζήκεξα γλσξίδνπκε θαη 

εηζπξάηηνπκε γηα ην ζχκπαλ, θαζψο δηαβάδνπκε απφλ ηα πεξηνδηθά ή απφ 

ηα δηάθνξα βηβιία. 

 

ηηο κέξεο καο δηαβάδνπκε δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ζχκπαληφο καο. Οη ζεσξίεο απηέο είλαη πνιιέο θαη ε θαζεκηά ηνπο πξν-

ζπαζεί λα «δεκηνπξγήζεη» ην ζχκπαλ, ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν θη εκείο α-

λήθνπκε. 

Άιιεο ζεσξίεο φκσο καο κπεξδεχνπλ πεξηζζφηεξν, αληί λα καο δψ-

ζνπλ ιχζε, γηαηί δελ ζηεξίδνληαη πάλσ ζηα αθιφλεηα επηρεηξήκαηα ηεο 

επηζηήκεο.   

Άιιεο ζεσξίεο πάιη «απζαηξεηνχλ» έλαληη ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο 

παξφηη πξνέξρνληαη απφ επηζηήκνλεο, γηαηί κεξηθνί ζπλεζίδνπλ, φηαλ δελ 

γλσξίδνπλ θάηη επαθξηβψο θαη δελ κπνξνχλ λα ην απνδείμνπλ, λα πξν-

ζζέηνπλ κε «απζαίξεην» ηξφπν ζέζεηο ησλ πνπ δελ επζηαζνχλ, δελ κπν-

ξνχλ λα ηηο ηεθκεξηψζνπλ. Οη ηειεπηαίνη ζεσξνχλ ή ππνζέηνπλ φηη, πξν-

θεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ην πάδι π.ρ. ηεο δεκηνπξγίαο, φηη ην θνκκάηη 

πνπ ηνπο ιείπεη πξέπεη λα είλαη «έηζη» ή «αιιηψο» πξνζζέηνληαο δειαδή 

πξνζσπηθέο ζέζεηο ησλ πνπ δελ κπνξνχλ φκσο λα απνδεηρζνχλ ή δελ επ-

ζηαζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή επηζηήκε, επνκέλσο δελ πξνθχπηεη κηα επαιή-

ζεπζή ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο ζέζεηο ησλ.Σφηε κηιά-

κε γηα απζαηξεζίεο απφ επηζηήκνλεο πνπ φκσο δελ είλαη επηζηεκνληθέο 

ζέζεηο, δελ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο, φπσο αλαθέξακε, 

παξφηη αθνχγνληαη ή γξάθνληαη απφ επηζηήκνλεο. Παξακέλνπλ έηζη 

ζεσξίεο πνπ ζπρλά πεξηπιέθνπλ ηα πξάγκαηα θαη δελ νδεγνχλ ζε θάπνην 

ινγηθφ ή ινγηθνθαλέο ζπκπέξαζκα. 

Γη’ απηφ θαη ν ζθνπφο καο πξέπεη λα είλαη πσο ζα δνχκε ηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε θαζαξά 

επηζηεκνληθέο ή αθφκε-αθφκε κε ινγηθέο ζέζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

απνδείμνπλ ηνλ ηξφπν φιεο απηήο ηεο παγθφζκηαο θαηαζθεπήο, ηεο θαηα-

ζθεπήο ηνπ δηθνχ καο θφζκνπ. 

Γηα λα μεθηλήζνπκε ινηπφλ απηφ ην έξγν καο, αξρίδνπκε ηελ πξνζέγ-

γηζή καο κε ηελ πην έγθπξε γλψζε πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε ζήκεξα θη 

απηή ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα καο ηελ δψζεη ε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο 

ηνπ Ατλζηάηλ, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθαλ ηα λεφηεξα ζεκέιηα ηεο επη-

ζηήκεο φζνλ αθνξά ηνλ θφζκν, κε παξαγλσξίδνληαο φηη ε ζεσξία απηή 

ζε θάπνηα ζεκεία-φξηα ζπλαληάεη αδηέμνδα θαη δελ κπνξεί λα πξνρσξή-

ζεη άιιν πην πέξα.  

Αο πάξνπκε, γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ην παξαθάησ ζρεηηθφ απφζπαζκα: 
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«Τμ Σύμπακ, όμςξ, δεκ απμηειείηαη μόκμ από ηα ζςμαηίδηα ηεξ ύιεξ (ηα 

θενμηόκηα), αιιά επίζεξ θαη από ηέζζενηξ ζεμειηώδεηξ δοκάμεηξ. Όπςξ θαί-

κεηαη μάιηζηα, πςνίξ αοηέξ ηηξ δοκάμεηξ δεκ ζα ήηακ δοκαηόκ κα γίκεη μηηδή-

πμηε. Σηεκ ακηίιερε, θοζηθά, πμο έπμομε ζήμενα γηα ημ Σύμπακ ημ ζεμακηη-

θόηενμ νόιμ έπεη παίλεη ε Γεκηθή Σπεηηθόηεηα ημο Άιμπενη Ασκζηάηκ. Η με-

γαιύηενε ακαθάιορε ημο Ασκζηάηκ ήηακ όηακ δηαπίζηςζε όηη ε βανύηεηα δεκ 

είκαη ζηεκ πναγμαηηθόηεηα μηα δύκαμε, αιιά ημ απμηέιεζμα ηεξ παναμόνθς-

ζεξ ηςκ ηεζζάνςκ δηαζηάζεςκ ημο πςνμπνόκμο. Κάζε οιηθό ακηηθείμεκμ ε-

πενεάδεηαη από ηηξ παναμμνθώζεηξ αοηέξ πμο εμείξ ακηηιαμβακόμαζηε ςξ 

ηεκ επίδναζε ηεξ ζεμειηώδμοξ δοκάμεςξ πμο μκμμάδμομε βανύηεηα. 

Γθηόξ, όμςξ, από ηε βανύηεηα έπμομε επίζεξ ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή δύκα-

με (πμο ηε πνεζημμπμημύμε θάζε θμνά πμο ακάβμομε μηα ειεθηνηθή ιάμπα), 

θαζώξ θαη δύμ άιιεξ δοκάμεηξ πμο είκαη θιεηδςμέκεξ ζημ εζςηενηθό ημο αηό-

μμο. Η ηζπονή πονεκηθή δύκαμε θναηάεη ηα θμοάνθ (ηα βαζηθά δειαδή ζοζηα-

ηηθά ηεξ ύιεξ) δεμέκα μεηαλύ ημοξ θαη δεμημονγεί ηεκ εκένγεηα ηςκ άζηνςκ. 

Γκώ, ακηίζεηα, ε αζζεκήξ πονεκηθή δύκαμε είκαη αοηή πμο θάκεη ηα άημμα κα 

δηαζπώκηαη, δεμημονγώκηαξ ηε ναδηεκένγεηα. Κάζε ζςμαηίδημ ύιεξ ζημ Σύ-

μπακ είκαη πεγή μηαξ ή πενηζζμηένςκ από ηηξ δοκάμεηξ αοηέξ, πμο δεμημον-

γμύκ γύνς ημοξ έκα «δοκαμηθό πεδίμ», ημ μπμίμ επενεάδεη ημ δοκαμηθό πεδίμ 

θάζε άιιμο ζςμαηηδίμο με ημ μπμίμ βνίζθεηαη ζε αιιειεπίδναζε. 

Φμνείξ ηςκ ηεζζάνςκ ζεμειηςδώκ δοκάμεςκ είκαη μνηζμέκα βαζηθά ζςμα-

ηίδηα, πμο μκμμάδμκηαη ζοιιμγηθά μπμδόκηα. Η βανύηεηα μεηαθένεηαη από ηα 

βανοηόκηα πμο δεκ έπμοκ αθόμε ακαθαιοθζεί, ε ειεθηνμμαγκεηηθή δύκαμε 

από ηα θςηόκηα, ε ηζπονή πονεκηθή δύκαμε από 8 γιμηόκηα θαη ε αζζεκήξ πο-

νεκηθή δύκαμε από 3 αζζεκή μπμδόκηα. Οη ζύγπνμκμη θοζηθμί οπμζηενίδμοκ 

ζήμενα όηη πνέπεη κα οπάνπεη έκα μόκμ ζεμειηώδεξ ζςμαηίδημ θαη μόκμ μηα 

ζεμειηώδεξ δύκαμε. Τμ άζπεμμ, όμςξ, είκαη όηη ε απιή αοηή θαηάζηαζε ο-

πήνπε μόκμ ηε ζηηγμή ηεξ Μεγάιεξ Έθνελεξ, πμο δεμημύνγεζε ημ Σύμπακ 

πνηκ από πενίπμο 15 δηζεθαημμμύνηα πνόκηα. 

«Γεςηνόπημ» Γβδμμαδηαίμ Πενημδηθό ηεξ εθεμενίδαξ «Γιεοζενμηοπία», 

Τεύπμξ 62, Σάββαημ 16 Ιμοκίμο 2001, ζει. 75. 

 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: 

«Η ηζπονή πονεκηθή δύκαμε θναηάεη ηα θμοάνθ (ηα βαζηθά δειαδή ζο-

ζηαηηθά ηεξ ύιεξ) δεμέκα μεηαλύ ημοξ θαη δεμημονγεί ηεκ εκένγεηα ηςκ ά-

ζηνςκ. Γκώ, ακηίζεηα, ε αζζεκήξ πονεκηθή δύκαμε είκαη αοηή πμο θάκεη ηα 

άημμα κα δηαζπώκηαη, δεμημονγώκηαξ ηε ναδηεκένγεηα». 

Δκείο ινηπφλ ζα ζηαζνχκε θαη ζα επηθεληξψζνπκε εηδηθά ζε απηφ α-

θξηβψο, δειαδή: 

Τπάξρεη κηα δχλακε πνπ θξαηάεη ηα θνπάξθ θαη δεκηνπξγεί ηελ βαξχ-

ηεηα ησλ άζηξσλ, αιιά ππάξρεη θαη άιιε κηα δχλακε πνπ είλαη αζζελήο 

θαη είλαη απηή πνπ θάλεη ηα άηνκα λα δηαζπψληαη, δεκηνπξγψληαο ηε ξα-

δηελέξγεηα. 
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Τπνγξακκίδνπκε δειαδή θαη θξαηνχκε φηη ππάξρνπλ δχν βαζηθέο δπ-

λάκεηο ζην ίδην ην άηνκν: 

α) Μηα δχλακε πνπ έιθεη ηα κέξε ηνπ αηφκνπ (δχλακε ηεο βαξχηε-

ηαο), θαη β) κηα άιιε πνπ έρεη ηελ ηάζε λα δηαζπάεη απηά ηα κέξε ηνπ 

αηφκνπ (δχλακε ηεο ξαδηελέξγεηαο). 

Πσο φκσο ζπλππάξρνπλ δχν ηέηνηεο αληίζεηεο δπλάκεηο ζην ίδην ην ά-

ηνκν, παξφηη ελεξγνχλ αληίζεηα ε κηα απφ ηελ άιιε (είλαη αληίζεηεο); 

Απηφ ήδε αλαθέξακε, αιιά θαη ζα ην αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα πην 

θάησ ζηελ ζεηξά ησλ βηβιίσλ καο.  

πγρξφλσο ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά θαη ζα θάλνπκε κηα γεληθή 

ζθηαγξάθεζε ηεο πνξείαο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε, «παηψληαο» φπσο ε-

μεγήζακε ζε επηζηεκνληθέο ζέζεηο ή ζε ινγηθέο πξνηάζεηο πνπ πξνθχ-

πηνπλ ή ζπκθσλνχλ ή επαιεζεχνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ζέζεηο, ψζηε λα 

είλαη έγθπξν θαη ην έξγν καο. 

 

Απηφ πνπ παξαπάλσ αλαθέξακε γηα ηηο δπλάκεηο έιμεηο-ζπζηνιήο (βα-

ξχηεηαο) θαη ηεο δπλάκεηο άπσζεο-δηαζηνιήο (ξαδηελέξγεηαο), λα ην 

δνχκε θαη απφ άιιε πιεξνθφξεζε: 

«7) Δσμάμεις VanderWaals [σσμοτή, σσμάυεια]. 

Ακ μόνηα [ή θαη άημμα] βνεζμύκ θμκηά, μεηαλύ ημοξ αζθμύκηαη δοκάμεηξ 

ειθηηθέξ θαη απςζηηθέξ ηςκ πονήκςκ θαη ειεθηνμκίςκ θαζεκόξ πάκς ζημ 

άιιμ μόνημ. Ακ ε απόζηαζε δεκ είκαη ηόζμ μηθνή ώζηε κα μπιέθμκηαη ηα ειε-

θηνμκηαθά κέθε, ε ζοκηζηαμέκε ηςκ πημ πάκς δνάζεςκ είκαη έιλε θαη έπεη 

ζθμπό κα μηθνύκεη ηεκ απόζηαζε. 

Ακ ε απόζηαζε είκαη ηέημηα ώζηε κα μπιέθμκηαη ανθεηά ηα ειεθηνμκηαθά 

κέθε, ε ζοκηζηαμέκε δνάζε είκαη άπςζε. Άνα οπάνπεη ε θαηάιιειε απόζηαζε 

γηα ηεκ μπμία ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε είκαη μεδέκ. Η απόζηαζε αοηή ιέγεηαη α-

πόσταση μοριακού πλέγματος. Οη δοκάμεηξ VanderWaals ελεγμύκ ηε ζοκμπή 

[έιλε μμμεηδώκ μμνίςκ] θαη ηε ζοκάθεηα [έιλε εηενμεηδώκ μμνίςκ] ηεξ ύιεξ.   

Πεγή: «Μεγάιε Γγθοθιμπαίδεηα ΓΙΟΒΑΝΗ» δεμμηηθμύ, γομκαζίμο, ιο-

θείμο, πακεπηζηεμίμο, μεηαπηοπηαθώκ ζπμοδώκ, ζηε δεμμηηθή, έθδμζε 1981, 

Χνήζημξ Γημβάκεξ, ηόμμξ 4, ζει. 298.  

Απφ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο δερφκαζηε φηη, αλάινγα κε ηηο παξα-

πάλσ απνζηάζεηο ησλ ειεθηξνληαθψλ λεθψλ, δερφκαζηε δειαδή φηη θαη 

κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ ππάξρνπλ, αλάινγα, «θνληηλέο» αιιά 

θαη «καθξηλέο» απνζηάζεηο, αθελφο, αιιά θαη φηη ππάξρεη θαη ε απφζηα-

ζε εθείλε φπνπ ε ζπληζηακέλε είλαη κεδέλ θαη απηή ε ηειεπηαία ιέγεηαη 

απφζηαζε κνξηαθνχ πιέγκαηνο, αθεηέξνπ.    

Λέκε εδψ φηη αλ ε χιε δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ελέξγεηα, φπσο δέρν-

ληαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηζζφηεξσλ ζεσξηψλ θαη επηζηε-

κφλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, άξα απηή ε αξρηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζχκπαληνο έρεη κεηαθεξζεί θαη ζηα δεκηνπξγεκέλα (απφ απηήλ ηελ ελέξ-

γεηα) ππναηνκηθά ζσκαηίδηα, φπσο είλαη ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα, 
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ηα νπνία ζεσξνχληαη φηη είλαη θαη απφ ηηο πξψηεο ππάξμεηο ηεο κάδαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αξρηθή ελέξγεηα ηνπ ζχκπαληνο.  

Με ηελ ίδηα ινγηθή, φπσο ήδε αλαθέξακε αιιά θαη πάιη ζα αλαθέξνπ-

κε (επεηδή είλαη λέα δεδνκέλα ηα φζα γξάθνπκε θαη ρξεηάδεηαη κάιινλ 

κηα εκπέδσζή ηνπο ν αλαγλψζηεο γηα λα ηα θαηαλνήζεη βαζχηεξα) ιέκε 

φηη αλ ηζρχεη έηζη κεηαμχ ησλ ππξήλσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ φπσο ζην 

παξαπάλσ απφζπαζκα (δπλάκεηο έιμεο θαη δπλάκεηο άπσζεο), απηφ ν-

θείιεηαη ζηελ ελέξγεηα πνπ εμαζθείηαη κέζα απφ απηά ηα ππναηνκηθά 

ζσκαηίδηα (πξσηφληα θαη ειεθηξφληα). 

Δπνκέλσο, δερφκαζηε εδψ φηη: 

α) Έλα πξσηφλην έιθεηαη κε έλα ειεθηξφλην ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο α-

πνζηάζεηο ελψ, 

β) Έλα πξσηφλην απσζείηαη κε έλα ειεθηξφλην ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο. 

Αλ πξάγκαηη έηζη έρνπλ απηά, ηφηε εμεγείηαη θαη ε ειιεηπηηθή ηξνρηά 

ηνπ ειεθηξνλίνπ γχξσ απφ ην πξσηφλην ηνπ ππξήλα, δειαδή: 

 Σν ειεθηξφλην ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο έιθεηαη απφ ην πξσηφλην θαη ηφηε πιεζηάδεη πξνο απηφ ην 

πξσηφλην θαη ηνλ ππξήλα ηνπ, ελψ 

 Σν ειεθηξφλην ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο απσζείηαη απφ ην πξσηφλην ηνπ ππξήλα θαη ηφηε ην ειεθηξφ-

λην απνκαθξχλεηαη απφ απηφ ην πξσηφλην θαη ηνλ ππξήλα ηνπ. 

Δμεγήζακε πσο νξίδνληαη νη παξαπάλσ «ζρεηηθά καθξηλέο» ή «ζρεηη-

θά θνληηλέο» απνζηάζεηο, φπσο αλαθέξεηαη ζην απφζπαζκα πνπ παξαζέ-

ζακε (Ακ ε απόζηαζε είκαη ηέημηα ώζηε κα μπιέθμκηαη ανθεηά ηα ειεθηνμκηαθά κέθε, ε ζο-

κηζηαμέκε δνάζε είκαη άπςζε. Άνα οπάνπεη ε θαηάιιειε απόζηαζε γηα ηεκ μπμία ε ζοκηζηαμέ-

κε δύκαμε είκαη μεδέκ. Η απόζηαζε αοηή ιέγεηαη απόσταση μοριακού πλέγματος. Οη δοκάμεηξ 

VanderWaals ελεγμύκ ηε ζοκμπή [έιλε μμμεηδώκ μμνίςκ] θαη ηε ζοκάθεηα [έιλε εηενμεηδώκ 

μμνίςκ] ηεξ ύιεξ.     

Πεγή: «Μεγάιε Γγθοθιμπαίδεηα ΓΙΟΒΑΝΗ» δεμμηηθμύ, γομκαζίμο, ιοθείμο, πακεπηζηε-

μίμο, μεηαπηοπηαθώκ ζπμοδώκ, ζηε δεμμηηθή, έθδμζε 1981, Χνήζημξ Γημβάκεξ, ηόμμξ 4, ζει. 

298).  

Δκείο δειαδή ζεσξνχκε φηη φ,ηη ζπκβαίλεη ζηα ειεθηξνληαθά λέθε κε 

ηηο δπλάκεηο έιμεηο θαη δπλάκεηο άπσζεο, αλάινγα ζπκβαίλεη θαη κεηαμχ 

πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ, φπνπ θη εθεί εμαζθνχληαη νη ίδηεο απηέο δπ-

λάκεηο.  

 

κσο, ηελ «Δηζαγσγή» καο εδψ, δελ κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε άιιν, 

γηαηί απηφ ζα γίλεη ζηελ θχξηα εξγαζία καο πνπ αθνινπζεί ζηελ ζεηξά 

ησλ βηβιίσλ πνπ έρνπλ σο ζέκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ. 

Ζ ζρεηηθή έθηαζε ηνπ Δπηιφγνπ έρεη λα θάλεη, επεηδή απηφο δελ είλαη 

κφλνλ Δπίινγνο ησλ δχν βηβιίσλ ηεο Δηζαγσγήο καο (ηεο «Δηζαγσγήο 

ζηνλ καθξφθνζκν» θαη ηεο «Δηζαγσγήο ζηνλ κηθξφθνζκν»), αιιά απνηε-

ιεί ζπγρξφλσο θαη ηελ Δηζαγσγή ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο πνπ 

αθνινπζεί. 
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Με καο θαίλνληαη παξάμελα φια απηά πνπ αλαθέξνπκε. Δκείο, ζηε 

Γε, ζπλεζίζακε ζε έλαλ θφζκν πνπ ηνλ βιέπνπκε θαζεκεξηλά θαη κφλνλ 

θαηά ηελ εμσηεξηθή ηνπ φςε θπξίσο, αθνχ ην εζσηεξηθφ ησλ ζσκάησλ 

θαη ηηο δπλάκεηο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θίλεζε ησλ ίδησλ ησλ ζσ-

κάησλ δελ ηηο βιέπνπκε. Λέκε δειαδή φηη ε επηζηήκε ζήκεξα εμεηάδεη 

κφλν ην εμσηεξηθφ ησλ ζσκάησλ, θπξίσο, απηφ δειαδή πνπ βιέπνπκε, 

πνπ παξαηεξνχκε κε ηηο αηζζήζεηο καο. κσο, βαζχηεξα, κέζα ζηα ίδηα 

ηα ζψκαηα ππάξρνπλ άιιεο δπλάκεηο, ε ελέξγεηα θη επνκέλσο ζα κηιή-

ζνπκε γη’ απηέο ηηο δπλάκεηο θαη γη’ απηφ αλαθεξζήθακε ζηελ Δλεξγεηα-

θή Φπζηθή. 

Γηα παξάδεηγκα: Ζ γπλαίθα κνπ ζήκεξα ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2017 αγφ-

ξαζε κπαλάλεο θαη ηηο άθεζε πάλσ ζην ηξαπέδη. Δγψ έβιεπε ηειεφξαζε 

θαη κεηά απφ 15-20 ιεπηά ηεο ψξαο, αθνχσ έλαλ ζφξπβν ζην ηξαπέδη. 

Ση είρε ζπκβεί; Απιά είραλ πέζεη νη κπαλάλεο, ηηο νπνίεο ε γπλαίθα 

κνπ ηηο είρε ηνπνζεηήζεη ζρεδφλ θαηαθφξπθα κε κηθξή πιάγηα θιίζε. 

Δκείο, δειαδή, ιέκε φηη απιά νη κπαλάλεο έπεζαλ. 

κσο, βαζχηεξα, έρνπκε ηελ έιμε ησλ κνξίσλ, ησλ αηφκσλ θαη πην 

πέξα ησλ ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ ησλ κπαλαλψλ απφ ην βαξπηηθφ θέ-

ληξν ηε Γεο καο.  

Δκείο ινηπφλ εδψ, δελ πξφθεηηαη λα εμεηάζνπκε ηηο εμσηεξηθέο θηλή-

ζεηο ηεο κπαλάλαο (π.ρ. ηαρχηεηα, επηηάρπλζε θ.ιπ. ησλ ζσκάησλ), αιιά 

ζα εμεηάζνπκε ηηο βαζχηεξεο δπλάκεηο πνπ πεξηέρεη ε χιε, ηελ ελέξγεηα 

ηεο χιεο, πνπ είλαη ε ίδηα ε βαζηθή θαη ζεκειηψδεο ελέξγεηα φινπ ηνπ 

ζχκπαληνο, φινπ ηνπ κηθξφθνζκνπ θαη φινπ ηνπ καθξφθνζκνπ. 

Γηα λα ιέκε ηελ αιήζεηα απηφ ην θεθάιαην ηεο Δλεξγεηαθήο Φπζηθήο 

είλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηην. Καζψο ην βιέπεη θαλείο αλαξσηηέηαη αλ πξέ-

πεη λα αζρνιεζεί κε απηφ, γηαηί ν ίδηνο αζρνινχκαη ζαξάληα ρξφληα ηψξα 

θαη απφ ηνλ 41ν κφιηο ρξφλν ηεο ηεξάζηηαο απηήο εξγαζίαο κνπ, άξρηζα 

λα γξάθσ απηά ηα βηβιία.  

Απφ ην 20φ έσο ην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο κνπ κε απηφ ην ζέκα αζρνινχ-

καη. Μάιηζηα, δελ ήκνπλ πνηέ θαιφο ζηελ θπζηθή έηζη φπσο ηελ γλσξί-

δνπκε ζήκεξα, επεηδή ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ κνπ κπνξνχζα λα εξ-

κελεχζσ δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηεο θπζηθήο. Θεσξψληαο φηη απηά πνπ 

γξάθσ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ άλζξσπν ηα δεκνζηεχσ ήδε, παξφηη 

σο ηψξα επί ζαξάληα ρξφληα νη εξγαζίεο κνπ δελ είραλ δεη ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο. Πξνζβιέπσ φηη ε Δλεξγεηαθή Φπζηθή ζα δψζεη λέα 

ψζεζε ζηνλ άλζξσπν, φπσο ζα δηαπηζηψζεη θαλείο ζηελ ζπλέρεηα ησλ 

βηβιίσλ καο. Γη’ απηφ ην ιφγν πνηέ δελ ζηακάηεζα λα γξάθσ θαη λα 

ζρεδηάδσ, ψζπνπ λα θηάζσ ζην ζεκεξηλφ απνηέιεζκα.  

Θεσξνχζα φηη ε ζεκεξηλή θπζηθή δελ εκβαζχλεη ζην κέξνο ηεο ελέξ-

γεηαο θαη γη’ απηφ δελ κπνξνχζα λα απνδερηψ ηελ θπζηθή έηζη φπσο η-

ζρχεη ζήκεξα, επεηδή είλαη ειιηπήο, κε ηελ έλλνηα φηη πην βαζχηεξα 

ππάξρνπλ άιιεο δπλάκεηο πνπ πξνθαινχλ φζα ζήκεξα πεξηγξάθεη ε 

γλσζηή καο θπζηθή, αο ηελ πνχκε, ε σκαηηδηαθή Φπζηθή. Με ηνλ φξν 

σκαηηδηαθή Φπζηθή ελλννχκε ηελ Φπζηθή επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη 
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θπξίσο κε ην νξαηφ κέξνο ησλ ζσκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ χιε, 

ελψ κε ηνλ φξν Δλεξγεηαθή Φπζηθή ελλννχκε ηελ Φπζηθή πνπ αζρνιείηαη 

θπξίσο κε ην αφξαην κέξνο ησλ ζσκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

ελέξγεηα. 

 

Χο «Δηζαγσγή» ζηελ ζεηξά ησλ Βηβιίσλ καο, ησλ βηβιίσλ πνπ πξαγ-

καηεχνληαη ηελ Γεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, έρνπκε γξάςεη ηξία (3) ηέηνηα 

βηβιία: ην έλα αθνξά ηνλ καθξφθνζκν (Δηζαγσγή 1ε ή Βηβιίν 10ν), ην 

άιιν ηνλ κηθξφθνζκν (Δηζαγσγή 2ε ή Βηβιίν 11ν) θαη ην άιιν ηελ αηηία 

απφ ηελ νπνία παξαηεξψληαο βαζχηεξα ηα πξάγκα μεθίλεζα φιε απηή 

ηελ πνξεία κνπ (Δηζαγσγή 3ε ή Βηβιίν 12ν).  

Ζ έλλνηα φηη ηα ηξία κέξε ηεο Δηζαγσγήο έρνπλ κπεη ζαλ 10ν, 11ν θαη 

12ν βηβιίν, είλαη φηη επεηδή ν φγθνο ηεο πξαγκαηεπφκελεο εξγαζίαο ήηαλ 

πάξα πνιχ κεγάινο, έπξεπε λα ηειεηψζσ πξψηα ηελ θχξηα εξγαζία, λα 

δσ κέρξη πνπ κπνξψ λα ηελ θαιχςσ ζχκθσλα κε φζα παξαζέζακε, 

δειαδή λα δσ ηελ επηζηεκνληθή έθηαζε κέρξηο πνπ κπνξεί λα θηάζεη 

ψζηε λα ζεκειηψζεη ηελ λέα απηή επηζηήκε, γλσζηή σο Δλεξγεηαθή 

Φπζηθή, θαη κεηά λα ηελ θιείζσ. Ο άιινο ιφγνο, πνπ είλαη θαη ν 

βαζηθφηεξνο, είλαη ν εμήο: 

Πξφθεηηαη, σο «Δηζαγσγή», λα αθνινπζήζεη θαη έλα άιιν Βηβιίν, πνπ 

είλαη ε «Δηζαγσγή 3ε ή Βηβιίν 12ν». Καλνληθά, ζα έπξεπε λα έρνπλ γξα-

θεί αληίζηξνθα: Γειαδή πξψηα λα είρακε γξάςεη ηελ «Δηζαγσγή» θαη 

κεηά ην θπξίσο ζέκα, αιιά αλ γίλνληαλ απηφ δελ ζα θαηαιάβαηλε θαλείο 

ηίπνηε, επεηδή απιά δελ κπνξείο λα εηζεγεζείο ζηελ νπζία κηα λέα επη-

ζηήκε μεθηλψληαο απφ ην θχξην ζέκα, αιιά πξψηα λα ζπλδεζείο κε ηα π-

πάξρνληα δεδνκέλα. Γη’ απηφ θαη έγηλε απηή ε αληίζηξνθε θίλεζε. Έηζη, 

ζεψξεζα πνιχ πην πξαθηηθφ λα μεθηλήζνπκε απφ ηα ήδε γλσζηά θαη 

ππάξρνληα δεδνκέλα θαη κεηά λα πξνρσξήζνπκε ζηηο βαζχηεξεο έλλνηεο 

ηεο Δλεξγεηαθήο Φπζηθήο, ψζηε λα γίλνπλ θαηαιεπηά φια φζα ιέκε θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ν θαζέλαο κπνξεί λα μεθηλήζεη θαλνληθά πιένλ κε ηελ 

Δηζαγσγή κπξνζηά θαη ην θπξίσο ζέκα (ζεηξά ησλ βηβιίσλ).  

Να κε καθξεγνξήζνπκε άιιν φκσο. Αο πξνρσξήζνπκε ζηνλ ζηφρν 

θαη ζηνλ ζθνπφ καο, ζην επφκελν βηβιίν καο. 
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Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

 ΒΙΒΛΙΟ  11ν – ΔΙΑΓΩΓΗ 2ε 1 133 
    

1 Δηζαγσγή 2 8 

2 Βαζηθέο θαη ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ζπ-

κπεξάζκαηα ηεο ελέξγεηαο ζηνπο δνκηθνχο ιί-

ζνπο ηνπ πξσηνλίνπ θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

ηα άηνκα ππάξρνπλ καγλεηηθέο δπλάκεηο έι-

μεο θαη άπσζεο. 

Πνηεο είλαη θαη πσο θαζνξίδνληαη νη «ζρεηηθά 

θνληηλέο» ή νη «ζρεηηθά καθξηλέο» απνζηά-

ζεηο;  

Ζ πεηξακαηηθή απφδεημε φηη νη καγλεηηθέο δπ-

λάκεηο ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά αλάινγα 

κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν καγλεηηθψλ 

πφισλ. 

Έρνπκε δχν είδε καγλεηηθψλ πφισλ θαη κα-

γλεηηθψλ θνξηίσλ επνκέλσο: 

α) Ο καγλεηηθφο πφινο καο α πνπ είλαη η-

ζρπξφηεξνο ζηηο καθξηλέο απνζηάζεηο ζε ζρέ-

ζε κε ηνλ άιινλ καγλεηηθφ καο πφιν β, είλαη 

καγλεηηθά αζζελέζηεξνο ζηηο θνληηλέο απν-

ζηάζεηο. 

β) Ο καγλεηηθφο πφινο καο β πνπ είλαη α-

ζζελέζηεξνο καγλεηηθά ζηηο καθξηλέο απν-

ζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ πφιν καο α, 

είλαη καγλεηηθά ηζρπξφηεξνο ζηηο θνληηλέο α-

πνζηάζεηο.  

Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ γχξσ 

απφ ην πξσηφλην ηνπ αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ 

κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ.   

Ζ εμήγεζε ηεο δηέγεξζεο θαη ηεο απνδηέγεξ-

ζεο ηνπ αηφκνπ. 

Πσο δηθαηνινγείηαη ε παξαγσγή ελφο θσηνλί-

νπ θαηά ηελ θάζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ ειε-

θηξνλίνπ ζηελ πξνεγνχκελή ηνπ ζηνηβάδα (α-

θνχ είρε ππνζηεί δηέγεξζε); 

ε πνηεο δπλάκεηο νθείιεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ 

ειεθηξνλίνπ απφ κηα ζηνηβάδα ρακειφηεξεο 

ελέξγεηαο ζε κηα ζηνηβάδα πςειφηεξεο ελέξ-

γεηαο. 

ε πνηεο δπλάκεηο νθείιεηαη ε κεηαθίλεζε- 

πεξηζηξνθή ηνπ ειεθηξνλίνπ γχξσ απφ ην 
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πξσηφλην ηνπ ππξήλα. 

 

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα → 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

 

 

2 

ζπλέρεηα από ηελ πξνεγνύκελε ζειίδα 

 

Έρνπκε δχν είδε καγλεηηθψλ θνξηίσλ ηφζν 

ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 

Ζ εμήγεζε φηη ηφζν ην πξσηφλην φζν θαη ην ε-

ιεθηξφλην θέξνπλ δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηη-

θνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ 

Σα ειεθηξφληα θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν θαη ε εμήγεζε απηνχ. 

Σα ειεθηξφληα κπνξνχλ λα θέξνπλ θαη ζεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν θαη πνπ νθείιεηαη απηφ. 

Σφζν ην πξσηφλην φζν θαη ην ειεθηξφλην, ην 

θαζέλα ηνπο θέξνπλ θαη ηα δχν είδε θνξηίσλ-

ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ: ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Σν πξσηφλην θέξεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

δχν εηδψλ καγλεηηθά θνξηία πνπ νθείινληαη 

ζηα ζεκειηψδε ηφληα (γηαηί απηά έρνπλ ηηο η-

δηφηεηεο φπσο αλαθέξακε λα έιθνληαη ζηηο 

ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο θαη λα απσ-

ζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο). 

β) Σν ειεθηξφλην θέξεη θαη απηφ ζην εζσ-

ηεξηθφ ηνπ, επίζεο, δχν εηδψλ καγλεηηθά θνξ-

ηία: Έλα καγλεηηθφ θνξηίν πνπ αιιειεπηδξά 

κε ην καγλεηηθφ θνξηίν β ηνπ πξσηνλίνπ, ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο (θαη απσζείηαη 

ηφηε ην ειεθηξφλην), θαη άιιν έλα είδνο κα-

γλεηηθνχ θνξηίνπ πνπ αιιειεπηδξά κε ην κα-

γλεηηθφ θνξηίν α ηνπ πξσηνλίνπ, ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο (θαη έιθεηαη ηφηε ην ε-

ιεθηξφλην). 

Σα ειεθηξφληα κπνξεί λα θνξηίδνληαη άιινηε 

κε αξλεηηθφ θαη άιινηε κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν. 

Σα πξσηφληα θέξνπλ ζηε κάδα ηνπο, ζην εζσ-

ηεξηθφ ηνπο θαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

 

 

9 

 

 

27 
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… 

(κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν) αιιά θαη ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (κε αξλεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν). 

 

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα → 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

 

 

2 

ζπλέρεηα από ηελ πξνεγνύκελε ζειίδα 

 

Πνπ νθείιεηαη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλε-

ηηθφ πεδίν ζην πξσηφλην θαη ζην ειεθηξφλην;  

Πφηε έλα ειεθηξφλην ηείλεη λα θηλεζεί πεξηζ-

ζφηεξν ειιεηπηηθά παξά ζθαηξηθά γχξσ απφ 

ην πξσηφληφ ηνπ θαη πφηε ηείλεη λα θηλείηαη 

πεξηζζφηεξν ζθαηξηθά;  

Σα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχ-

καηνο νθείινληαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα. 

 

 

9 

 

 

27 

3 Βαζηθά θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηά καο απφ 

ηελ κειέηε ηεο Ζιεθηξνζηαηηθήο κεραλήο 

Wimshurst 

Σα ξένληα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηζκνχ είλαη 

δχν εηδψλ: είλαη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ 

θαη ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνζηαηη-

θήο Μεραλήο Wimshurst.  

Γελ είλαη ε χιε ε αηηία εθείλε πνπ παξάγεη ηνλ 

ειεθηξηζκφ (ζπηλζήξα) ή ηελ έιμε δειαδή κε-

ηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, αιιά είλαη απηή 

ε ίδηα ε έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ηα νπνία ππάξρνπλ κέζα ζηελ χιε, εμαηηίαο 

ησλ νπνίσλ θαη ε ίδηα ε χιε ζπκπεξηθέξεηαη 

έηζη, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ηδηφηεηεο.  

Ζ ηεθκεξίσζε φηη πξψηα ππήξμαλ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ζηνλ θφζκν, σο ελέξγεηα θαη κεηά 

δεκηνπξγήζεθε ε  χιε. 

Ζ εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ 

ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst. 

Ζ εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ 

θαηά ηελ αληίζεηε-αληίζηξνθε θνξά ηεο ειε-

θηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst, φηαλ αιιά-

μνπκε ηελ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηεο κεραλήο 

απηήο πνπ νδεγεί πξνο ηνλ ζηξφβηιφ ηεο. 

28 39 
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Ζ πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ ηεο παξαπάλσ 

κεραλήο, νθείιεηαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα πξσ-

ηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε φηη ζηνλ ειεθηξηζκφ δελ παξάγν-

ληαη κφλνλ αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία, αιιά 

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα → 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

 

 

3 

ζπλέρεηα από ηελ πξνεγνύκελε ζειίδα 

 

παξάγνληαη θαη ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. 

Πσο απνδεηθλχεηαη φηη φια ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη φια καδί θαη δε-

κηνπξγνχλ πφιν, ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Πσο απνδεηθλχεηαη φηη φια ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ ειεθηξνλίσλ, επίζεο, έιθνληαη φια 

καδί θαη δεκηνπξγνχλ πφιν, ηνλ πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

 

28 

 

 

39 

4 Ση νλνκάδνληαη απιά ηφληα πξσηνλίσλ; 

Ση νλνκάδνληαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ; 

Πσο εμεγείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ θαη εθηφο ελφο α-

γσγνχ, φηαλ απηφο δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ 

ξεχκα;   

Πσο εμεγείηαη ε απφθιηζε ηεο καγλεηηθήο βε-

ιφλεο απφ έλαλ ειεθηξνθφξν αγσγφ;  

40 42 

5 Πνπ νθείιεηαη ν ειεθηξηζκφο; ηα ξένληα ε-

ιεθηξφληα, ή πην αλαιπηηθφηεξα ζηα θνξηία 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ απηά θέξνπλ; 

Μέζα ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα, ππάξρνπλ 

ειεθηξφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ, θαη επίζεο ππάξρνπλ άιια 

ειεθηξφληα κέζα ζην θχθισκα πνπ είλαη θνξ-

ηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξ-

ηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

ηαλ έρνπκε έιμε κεηαμχ ζεκειησδψλ ηφλησλ, 

ηα ηζρπξφηεξα ζε θνξηίν ζεκειηψδε ηφληα έι-

θνπλ ηα αζζελέζηεξά ηνπο. 

43 44 

6 Ζ εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πξσην-

λίσλ κέζα ζηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ. 

Τπάξρνπλ πξάγκαηη ηα απιά ηφληα ησλ πξσην-

45  
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λίσλ ή ηα ειεθηξφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα 

Ζ εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πξσην-

λίσλ κέζα ζηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ. 

Τπάξρνπλ πξάγκαηη ηα απιά ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ ή ηα ειεθηξφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε 

θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

6 Ζ εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πξσην-

λίσλ κέζα ζηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ. 

Τπάξρνπλ πξάγκαηη ηα απιά ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ ή ηα ειεθηξφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε 

θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Ζ έλλνηα ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ αγσγνχ (ή 

κνλσηή) ηνπ ειεθηξηζκνχ.  

Ζ εμήγεζε ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κνλσηή ζε έλα πιηθφ.  

45 49 

7 Μαγλεηηζκφο. Ηδηφηεηεο ηνπ καγλεηηζκνχ. 

Ζ έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ καγλεηηθνχ πεδί-

νπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ ζηνλ καγλεηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ ζηνλ καγλεηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο καγλήηηζεο ελφο πιηθνχ θαη ε 

δεκηνπξγία δχν λέσλ πφισλ ζην καγλεηηδφκε-

λν πιηθφ. 

50 54 

8 Ζ παξαγσγή-δεκηνπξγία ησλ καγλεηηθψλ δπ-

λακηθψλ γξακκψλ, αξρηθά, αξρίδεη θαη απφ 

ηνπο δχν καγλεηηθνχο πφινπο. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θίλεζεο 

ησλ καγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ. 

55 56 

9 Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ησλ δχν πιαθψλ ελφο 

θσηνζηνηρείνπ απφ ην ειηαθφ θσο (απφ ηα 

θσηφληα). 

Ζ εμήγεζε ηεο άπσζεο ησλ θσηνλίσλ ηεο ί-

δηαο πιάθαο θαη ε θφξηηζε ηνπ πφινπ ελφο 

ζπζζσξεπηή.  

Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο κηαο ειεθηξηθήο πε-

57 60 
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γήο απφ ηα θσηφληα.  

Ζ εμήγεζε ηεο απνβνιήο ειεθηξνλίσλ απφ ηα 

κέηαιια, φηαλ απηά θνξηίδνληαη απφ ην θσο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θσηνζηνηρείνπ. 

10 Ζ έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηεο αθηηλνβνιίαο. 

Ζ έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ θσηφο. 

61  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

10 Ζ έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηεο αθηηλνβνιίαο. 

Ζ έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ θσηφο. 

Ζ ζχζηαζε ηνπ θσηφο. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηάδνζήο ηεο αθηηλνβνιίαο.  

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θσηφο θαηά 

ηελ πνξεία ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβν-

ιίαο, θαη αθνχ έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηελ πε-

γή παξαγσγήο ηνπ.  

Ζ έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ φξνπο θαη ηεο θνη-

ιίαο ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο. 

Ζ εμήγεζε φηη ην θσο θαη ε θσηεηλή αθηηλν-

βνιία παξάγνληαη θαη κεηαδίδνληαη θαηά θβά-

ληα ελέξγεηαο θαη φρη ζε ζπλερφκελα εθπνκπή. 

Ζ έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ θχκαηνο θαη πνπ 

ζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ. 

61 63 

11 Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θαζεηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δχν πεδίσλ ηεο αθηηλνβνιίαο ελφο 

θχκαηνο. 

Σν θσο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, πνπ απνηεινχλ 

ηα δχν βαζηθά κέξε ηνπ θαη γηαηί παξάγεηαη 

θαηά θβάληα ελέξγεηαο. 

Ηζηνξηθά, γηα ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα  

Ζ ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο φηη ην ειεθηξνκα-

γλεηηθφ θχκα, φπσο θαη ην θσο, δεκηνπξγήζε-

θαλ απφ δχν αηηίεο θαη φρη απφ κία, απηφ καο 

νδεγεί ζηελ ζθέςε φηη δχν ήηαλ ηα θέληξα-

αξρέο-αηηίεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, δχν 

πεγέο ζεκειησδψλ ηφλησλ: ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ, επεηδή απηά ηα αξραία θχκαηα πνπ θαη 

ζήκεξα παξαηεξνχκε, δεκηνπξγήζεθαλ ηφηε 

θαη ε αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο είλαη απηή  ε 

έιμε ησλ δχν εηδψλ-θνξηίσλ ζεκειησδψλ ηφ-

64 67 
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λησλ εμαηηίαο ηεο νπνίαο παξάγνληαη ηφζν ηα 

θχκαηα φζν θαη ην ίδην ην θσο. 

12 Ηζρχεη φηη «ηα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, ζηηο 

ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη, ελψ 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχ-

ληαη» θαη δελ ηζρχεη αφξηζηα φηη: «Σα αληίζεηα 

ειεθηξηθά θνξηία έιθνληαη».  

68  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

12 Ηζρχεη φηη «ηα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, ζηηο 

ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη, ελψ 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχ-

ληαη» θαη δελ ηζρχεη αφξηζηα φηη: «Σα αληίζεηα 

ειεθηξηθά θνξηία έιθνληαη».  

Ζ πεηξακαηηθή εμήγεζε φηη ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα απσ-

ζνχληαη θαη καδί ηνπο απσζνχληαη θαη ηα ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ κε ηα ηφληα ησλ πξσηνλίσλ 

ηα νπνία έιθνπλ.  

Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ηεο θάζε πιάθαο ελφο 

ππθλσηή. 

Ση νλνκάδεηαη δπλακηθφ ηεο πιάθαο ελφο ππ-

θλσηή. 

Πφηε θαηαξγνχληαη νη δπλάκεηο Coulomb 

Ζ έλλνηα ηεο ειεθηξηθή ηάζε ή δηαθνξάο δπ-

λακηθνχ ζηηο πιάθεο ηνπ ππθλσηή. 

68 71 

13 Ζ ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ κπνξεί λα 

κεηαθέξεηαη θαη ζθέηε, κφλε ηεο, δειαδή ρσ-

ξίο ηελ κεηαθνξά κάδαο.  

Έλα πξσηφλην φζν θαη έλα ειεθηξφλην κπνξεί 

λα θνξηίδνληαη είηε κε ζεκειηψδε ηφληα πξσ-

ηνλίσλ, είηε κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Ζ παξαγσγή ησλ ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ. 

72 73 

14 Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν εμσηεξη-

θψλ πφισλ ζην πξσηφλην θαη ζην ειεθηξφλην. 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε θίλεζε ησλ καγλεηηθψλ-ε-

ιεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ζην 

πξσηφλην-ειεθηξφλην. 

Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ελφο 

αηφκνπ πξνο κηα θαηεχζπλζε. 

Ζ έλλνηα ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ αγσγνχ. Ζ 

έλλνηα ηνπ εκηαγσγνχ. 

Ζ εμήγεζε ηεο θαλνληθήο θαη ηεο αλάδξνκεο 

74 80 
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πεξηζηξνθήο ησλ ειεθηξνλίσλ, ησλ πιαλεηψλ, 

ησλ δνξπθφξσλ θ.ιπ. 

15 Ζ εμήγεζε ηεο θνληηλήο ή καθξηλήο ζέζεο ε-

λφο ειεθηξνλίνπ σο πξνο ην πξσηφλην ηνπ ππ-

ξήλα ηνπ. 

Ζ εμήγεζε φηη ππήξμαλ επηά ζπκπάληεηεο επν-

ρέο ή Ζκέξεο. 

81  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

15 Ζ εμήγεζε ηεο θνληηλήο ή καθξηλήο ζέζεο ε-

λφο ειεθηξνλίνπ σο πξνο ην πξσηφλην ηνπ ππ-

ξήλα ηνπ. 

Ζ εμήγεζε φηη ππήξμαλ επηά ζπκπάληεηεο επν-

ρέο ή Ζκέξεο. 

Γηαηί ε ιέμε Ζκέξα ηαηξηάδεη θαιχηεξα απφ 

ηελ ιέμε επνρή. 

81 82 

16 Οη δπλάκεηο έιμεηο ή ζπζηνιήο, αιιά θαη νη 

δπλάκεηο άπσζεο ή δηαζηνιήο αιιειεπηδξνχλ 

κέζα ζηα ίδηα πξσηφληα.  

83 84 

17 Ο κηθξφθνζκνο ζην χκπαλ. 

Οη δπλάκεηο έιμεο-βαξχηεηαο θαη νη δπλάκεηο 

άπσζεο-αληηβαξχηεηαο ζην αξραίν ζχκπαλ. Δ-

θαξκνγή ηνπο πάλσ ζην αξραίν θαη ην πην 

απιφ άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ.  

Ζ αηηηνιφγεζε ηεο ζέζεο φηη δελ ππήξμε πνηέ 

έθξεμε ζην αξραίν ζχκπαλ, εμαηηίαο ηεο νπνί-

αο πξνέθπςε ε δεκηνπξγία. 

Οη δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο-έιμεο-ζπζηνιήο 

θαη ηεο αληηβαξχηεηαο-άπσζεο-δηαζηνιήο ζην 

ζχκπαλ, ή νη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο, ζπλππήξ-

ραλ αλέθαζελ ζην αξραίν ζχκπαλ. 

Ζ αηηηνιφγεζε ηεο ζέζεο φηη ζην ζχκπαλ, αξ-

ρηθά ππήξραλ δχν κεγάια ζχλνια ελέξγεηαο 

θαη φρη έλα, ηα νπνία αιιεινεπέδξαζαλ κεηα-

μχ ηνπο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο χιεο θαη ηεο α-

ληηχιεο ζην αξραίν ζχκπαλ. Ζ ηεθκεξίσζε 

ηεο ζέζεο φηη ηα δχν αξραία-αξρέγνλα ζχλνια 

ελέξγεηαο ζην ζχκπαλ έθεξαλ δηαθνξεηηθά ε-

ιεθηξηθά θνξηία ην θαζέλα ηνπο θαη ε εμήγε-

ζε φηη απηά ηα δχν αξρέγνλα ζχλνια ελέξ-

γεηαο αιιειεπηδξνχζαλ κεηαμχ ηνπο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ζπκπάληεηαο ε-

85 101 
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κέξαο θαη ηεο ζπκπάληεηαο λχρηαο. 

Ζ εμήγεζε φηη είρακε πνιιέο θαη φρη κηα κφλν 

ζπκπάληεηα εκέξα θαη ζπκπάληεηα λχρηα. 

18 Ζ χιε πξνήιζε απφ ηελ ζχγθξνπζε ελέξγεηαο. 

Ζ εμήγεζε φηη εμαξρήο ζην ζχκπαλ ππήξραλ 

δχν ζχλνιν ελέξγεηαο θαη φρη έλα. 

102 103 

19 Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο φζνλ αθνξά ηελ 104  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

19 Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο φζνλ αθνξά ηελ 

ζεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο, 

αλαιπηηθφηεξα. 

104 107 

20 Άιιεο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο γηα ηελ δε-

κηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο.  

108 111 

21 Ζ αηηηνινγία επηινγήο ηνπ κνληέινπ ηεο ζχ-

γθξνπζεο ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

χιεο ζην ζχκπαλ, φρη ηεο ζχγθξνπζεο πνπ 

κπνξεί λα παξάγεη χιε θαη λα ηελ δηαιχεη, 

αιιά ηεο χιεο πνπ παξάγεηαη  απφ ελέξγεηα, 

έιθεηαη θαη δεκηνπξγεί ηάμε. 

112 113 

22 Σν ζχκπαλ δελ είλαη άπεηξν. 

Ζ βαξχηεηα ηνπ ζχκπαληνο δελ εμαζθείηαη 

απφ ην θέληξν-κέζνλ ηνπ, αιιά απφ ηα άθξα 

ηνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο θακπχισζεο ηνπ ρσξνρξφλνπ 

θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ.  

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ρσξνρξφλνπ θαη ηεο 

θακπχισζήο ηνπ, νξίδεηαη θαη έρεη σο βάζε 

θαη πιαίζην αλαθνξάο ηηο ζπκπάληεηεο καγλε-

ηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

114 117 

 Δπίινγνο 118 124 

 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 125 133 
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Βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην παξόλ βηβιίν 

(θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ηωλ βηβιίωλ ηεο) 
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ζηεκίνπ, κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζηε δεκνηηθή, έθδνζε 1981, Υξήζηνο Γηνβά-

λεο.  

 

 «ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ KingfisherBooks, Grise-

wood&DempseyLtd, London.  

 

 «Πεηξάκαηα θπζηθήο θαη ρεκείαο» ΗΧΑΝΝΟΤ Λ. ΜΠΟΤΡΟΤΣΖ (Φπζηθνχ-Γπ-

κλαζηάξρνπ), Βνήζεκα γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

 «Φπζηθή» Β΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Αιεμάθεο Νίθνο, Ακπαηδήο ηαχξνο, Γθνπ-

γθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, 

Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο 

Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπ-

κάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην). 

 

 «ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, WALTER, 

Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξη-

ηνο, Αζήλα 1992.  

 

 Γηαδίθηπν (Internet):  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C107/144/1034,3736/ 

 

 «Big Bang», Simon Singh , 2004. 

 

 «Σαμίδη ζην χκπαλ – Μπζηήξηα θαη θαηλφκελα» εθδφζεηο Κ. Καπφπνπινο (1. 

Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγκαηηθφηεηα, 3. ε 
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Ζ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ ηνπ CD καο 

 

 

 
 

Η εηθόκα από: «ΑΛΦΑ Γπηζηήμεξ», Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., από 

KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, Τόμμξ 3, ζει. 425. 

 

 

Βιέπνπκε έλα άηνκν κε ηνλ ππξήλα θαη ηα ειεθηξφληά ηνπ. 

ηελ θάζε πνπ ην πξσηφλην, ζηελ θάζε πνπ πιεζηάδεη-έιθεηαη απφ 

ηνλ ππξήλα, εθιχεηαη ελέξγεηα. Απηή ε ελέξγεηα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

έιμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (πνπ θέξεη ν ηζρπξφηεξνο 

εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηνπ πξσηνλίνπ ηνπ ππξήλα) κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (πνπ θέξεη ν ηζρπξφηεξνο εζσηεξηθφο-

βαξπηηθφο πφινο ηνπ ειεθηξνλίνπ), ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Σφηε παξάγεηαη θαη ειεθηξηζκφο, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Λφγσ ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ, ε ελέξγεηα εθηνλψλεηαη. Δίκαζηε ζηελ θάζε ηεο 

απνδηέγεξζεο ηνπ αηφκνπ.  

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε ηφληα 

απσζνχληαη (απσζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ηνπ 

ηζρπξφηεξνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ πξσηνλίνπ κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ηνπ ηζρπξφηεξνπ εζσηεξηθνχ-

βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ ειεθηξνλίνπ). 
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Αξρίδεη ε θάζε ηεο άπσζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ απφ ην πξσηφλην. Απηφ 

γίλεηαη κε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πξνο 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (ηνπ ειεθηξνλίνπ), νπφηε ην ειεθηξφλην 

απσζείηαη κε ηαπηφρξνλε εθπνκπή-άπσζε ελέξγεηαο (ζηηο ζρεηηθά θνληη-

λέο απνζηάζεηο). Δίκαζηε ζηελ θάζε ηεο δηέγεξζεο ηνπ αηφκνπ. 


