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1. Ο κεραυνός και η βροντή, το φως και ο ήχος. 

Η εξήγηση των πρώτων και των δεύτερων κ.λπ. ηλεκτρομαγνητι-

κών κ.λπ. κυμάτων. 

 

 

Έστω μια αστραπή. Μετά από λίγο ακούμε τον κεραυνό. 

Τόσο η αστραπή, όσο και ο κεραυνός έχουν προέλθει από την ίδια πηγή, 

και μάλιστα από την ίδια αιτία. 

Ποια είναι τότε η διαφορά τους; 

 

Ο κεραυνός και η βροντή, που παράγουν το φως και τον ήχο αντίστοιχα, 

προέρχονται από την ίδια πηγή σύγκρουσης μεταξύ των θεμελιωδών ιό-

ντων. 

Με άλλα λόγια κάθε μορφή φωτός και κάθε μορφή ήχου προέρχονται 

από τις συγκρούσεις των θεμελιωδών ιόντων, εν προκειμένου, της σύ-

γκρουσης της ενέργειας των δύο νεφών αλλά και των ίδιων των νεφών. 

Έχουμε εξηγήσει ότι η ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων είναι η αιτία 

που παράγονται τα κύματα.  

Αυτή λοιπόν η ενέργεια καθώς έλκεται, παράγει και ηλεκτρισμό, εφό-

σον τα ελκόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων με θετικό ηλεκτρικό φορτίο 

έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων με αρνητικό ηλεκτρικό φορ-

τίο. 

Τα ηλεκτρικά φορτία και ο ηλεκτρομαγνητισμός μεταδίδονται πολύ προ 

γρήγορα από την ίδια πηγή ενέργειας, επειδή είναι τα πρώτα τέτοια φορτία 

που έλκονται. Αυτά λοιπόν δεν προλαβαίνουν να έλξουν μεγάλες ποσότη-

τες ύλης, λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας εξάπλωσης-μετάδοσής των. 

Στην συνέχεια, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, εξασκείται άπωσης 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων. Τότε δεν παράγεται τίποτε. 

Μετά όμως, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, έχουμε νέα έλξη μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων. Τότε όμως, ήδη τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα 

έχουν χάσει μεγάλο μέρος του φορτίου τους που έχει απορροφηθεί από την 

γύρω τους ύλη, αλλά και τα ίδια έλκουν τότε τέτοια φορτισμένη ύλη. 

Έτσι επιβραδύνονται στην κίνησή τους. 

Για το ίδιο θέμα θα μιλήσουμε και στο επόμενη ενότητα. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας: 

Τα πρώτα κύματα, προέρχονται από την ίδια σύγκρουση θεμελιωδών 

ιόντων, μόνον που αυτά όταν αντιδρούν, αντιδρούν κατά κβάντα ενέρ-

γειας, δηλαδή με ασυνέχειες, επειδή αρχικά έλκοντα, μετά απωθούνται 

(στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται). Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα 

που έλκονται-απωθούνται για πρώτη φορά λέγονται πρώτα θεμελιώδη ιό-

ντα. Αυτά είναι πάρα πολύ ισχυρά και δεν φέρουν παρά ελάχιστη ύλη. 
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Αυτό εξηγείται επειδή αντιδρούν πάρα πολύ γρήγορα και δεν προλαβαί-

νουν να έλκουν μεγάλα φορτία ύλης. 

Μετά πάλι έλκονται και μετά πάλι απωθούνται. Αυτά λοιπόν τα θεμε-

λιώδη ιόντα όταν στην ίδια σύγκρουση, στο ίδιο σημείο σύγκρουση έλκο-

νται ή απωθούνται για δεύτερη φορά, είναι αυτά που παράγουν το εγκάρ-

σιο κύμα. Αυτά λέγονται και δεύτερα θεμελιώδη ιόντα. 
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2. Η εξήγηση της δημιουργίας των αλλεπάλληλων ηλεκτρομαγνητι-

κών κυμάτων από μια πηγή (των πρώτων, των δεύτερων και των επό-

μενων ηλεκτρομαγνητικών κυημάτων). 

Η εξήγηση του μαθηματικού τύπου του νόμου της βαρύτητας. 

Η εξήγηση της διαφορετικής ταχύτητας κίνησης-μετάδοσης των 

κυμάτων ή των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων στα διάφορα σώματα 

κίνησής των. 

Η εξήγηση της κίνησης των θεμελιωδών ιόντων και των ηλεκτρο-

μαγνητικών κυμάτων με μεγάλη ταχύτητα μέσα στον σωλήνα της  ο-

πτικής ίνας. 

 

 

 

«21.13 Πως κατασκευάζονται οι οπτικές ίνες και σε ποιο φαινόμενο 

στηρίζεται η λειτουργία τους; 

 

 
Απάντηση: 

Η οπτική ίνα είναι ένα λεπτό διαφανές νήμα το οποίο αποτελείται από 

δύο τμήματα από διαφορετικό είδος γυαλιού. Η ταχύτητα διάδοσης του 

φωτός είναι διαφορετική στο κάθε τμήμα (στο εξωτερικό τμήμα το φως 

διαδίδεται πιο γρήγορα απ’ ό,τι στο εσωτερικό). 

Η λειτουργία των οπτικών ινών στηρίζεται στο φαινόμενο της ολικής 

ανάκλασης. Καθώς το φως κινούμενο στο εσωτερικό τμήμα προσπίπτει 

στη διαχωριστική του επιφάνεια με το εξωτερικό τμήμα, υφίσταται διαδο-

χικές ολικές ανακλάσεις κι έτσι παραμένει στο εσωτερικό τμήμα της ίνας, 

ακόμη και όταν η οπτική ίνα καμπυλώνει».  

 

«ΦΥΣΙΚΗ» Β΄ Γυμνασίου. Συγγραφείς: Άγγελος Σαββάλας, Σπύρος 

Σαββάλας, Χρήστος Χρονόπουλος, φυσικοί. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000, 

σελ. 183. 

 

 

Σχόλια - επεξηγήσεις: 

 

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, εξηγήσαμε ότι είναι θεμελιώδη ιόντα: 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 
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Αυτά έλκονται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, ενώ απωθούνται στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις. Λόγω όμως της ιδιότητάς τους να διαδίδο-

νται ολόγυρα-σφαιρικά στον χώρο, έλκονται στην φάση της άπωσής των 

και έτσι δημιουργούν στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Στην φάση της άπωσής των, από την πηγή παραγωγής των, καθώς έλ-

κονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, στην συνέχεια δημιουργούν τα 

ζεύγη, όπως είπαμε. 

Η μάζα που έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα εξαρτάται από πολλούς παρά-

γοντες, όπως: 

α) Ο χρόνος της δημιουργίας των, δηλαδή ο απόλυτος χρόνος δημιουρ-

γίας των. 

Έτσι, αν ένα σύνολο θεμελιωδών ιόντων έχει παραχθεί πρώτο, σε σχέση 

με ένα άλλο, θα δημιουργήσει τα πρώτα κύματα, ενώ το επόμενο σύνολο 

παραγωγής θα δημιουργήσει τα δεύτερα κύματα. 

Η μη συνεχόμενη παραγωγή των κυμάτων, όπως εξηγήσαμε έχει την 

εξής εξήγησή της: Στην ίδια την πηγή παραγωγής των θεμελιωδών ιόντων 

αυτά έλκονται και παράγουν την εκπομπή θεμελιωδών ιόντων, που επειδή 

έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι 

παράγουν εξαρχής κύματα, ενώ το σωστό είναι ότι εξαρχής παράγονται 

μόνον εκπομπή θεμελιωδών ιόντων, τα οποία στην συνέχεια παράγουν κύ-

ματα μόλις απομακρυνθούν από την πηγή παραγωγής των. 

Αυτή λοιπόν η πρώτη εκπομπή θεμελιωδών ιόντων γίνεται στην φάση 

της έλξης των. Επειδή όμως τα θεμελιώδη ιόντα ήδη έχουν πλησιάσει με-

ταξύ τους, τότε στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται και στην 

φάση αυτή διακόπτεται η παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων και επομένως 

διακόπτεται η παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

Στην συνέχεια, αφού τα θεμελιώδη ιόντα έχουν απομακρυνθεί, έλκονται 

και πάλι στις σχετικά μακρινές αποστάσεις και τότε παράγουν την δεύτερη 

φάση εκπομπής θεμελιωδών ιόντων, οπότε έχουμε την δεύτερη φάση πα-

ραγωγής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, κ.ο.κ. έχουμε την εκπομπή των θε-

μελιωδών ιόντων και την παραγωγή των αλλεπάλληλων ηλεκτρομαγνητι-

κών κυμάτων, είτε των σεισμικών κυμάτων κ.λπ. 

Λέμε λοιπόν ότι τα πρώτα-πρώτα παραγόμενα κύματα θεμελιωδών ιό-

ντων δεν προλαβαίνουν καν να έλξουν σχετικά μεγάλα φορτία ύλης και 

έτσι αυτά φέρουν ισχυρή την ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων τους.  

Τότε αυτά τα πρώτα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα είναι εξαιρετικά ι-

σχυρά, αφού φέρουν σχεδόν καθαρή ενέργεια θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η ταχύτητα των σχεδόν καθαρών θεμελιωδών 

ιόντων είναι τεράστια. Όσο πιο καθαρά είναι τα θεμελιώδη ιόντα, δηλαδή 

όσο λιγότερη ύλη φέρουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητά τους. 

β) Η ποσότητα της ύλης που έλκουν. 
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Τα πρώτα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα, και επομένως τα πρώτα εκπε-

μπόμενα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, έλκουν λιγότερη ποσότητα ύλης. Ό-

μως τώρα λέμε, όχι μόνον αυτό, αλλά λέμε και την πυκνότητα της ύλης 

που συναντούν στην πορεία τους. 

Έτσι όσο αυξάνεται η πυκνότητα της ύλης που συναντούν στην πορεία 

τους τα θεμελιώδη ιόντα, τόσο πιο πολύ έλκονται με την ύλη, αφού εξα-

σκούν συνεχείς αλληλεπιδράσεις με τους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων, που βρίσκονται μέσα στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια. 

Επομένως η ταχύτητα κίνησης των θεμελιωδών ιόντων είναι αντιστρό-

φως ανάλογη με τα θεμελιώδη ιόντα που βρίσκονται μέσα στις μάζες των 

πρωτονίων και των ηλεκτρονίων. 

Από εδώ λένε ότι η βαρύτητα είναι ανάλογη με το γινόμενο των δύο 

σωμάτων δια του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης. 

Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: 

 

Το γινόμενο του ενός σώματος επί το άλλο, σημαίνει το φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων που βρίσκεται στην μάζα του ενός σώματος α ή το m1, 

επί το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων που βρίσκεται στην μάζα του άλλου 

σώματος β ή το m2.  

Παράδειγμα: 

1η περίπτωση:  

Έστω δύο σώματα μάζας α1 και β1. 

Οι μάζες τους m1α και m2α εξασκούν μεταξύ τους βαρύτητα σχετικά 

μικρή.  

2η περίπτωση:  

Έστω άλλα δύο σώματα μάζας α2 και β2, στα οποία όμως οι μάζες τους 

είναι σχεδόν ίσες με τις αντίστοιχες μάζες α1 και β1, είναι όμως οι μάζες 

m2α και m2β. Έστω επίσης η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων είναι η 

ίδια περίπου, με την απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων της πρώτης πε-

ρίπτωσης. 

Βλέπουμε όμως ότι στην δεύτερη περίπτωση, η βαρύτητα που εξασκούν 

μεταξύ τους οι μάζες των σωμάτων α2 και β2 ή οι μάζες  m2α και m2β, 

αυτή η βαρύτητα στην δεύτερη περίπτωση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη 

από εκείνη της περίπτωσης α.  

Τι συμβαίνει, ποια δηλαδή είναι η εξήγηση του φαινομένου; 

Η εξήγηση είναι, όπως αναφέραμε, ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

δύο σωμάτων εξαρτάται από την ισχύ του φορτίου των θεμελιωδών ιόντων 

που φέρουν μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς τους πόλους. 

 

Το τετράγωνο της μεταξύ τους απόστασης, ερμηνεύεται επειδή τα δύο 

φορτία θεμελιωδών ιόντων των δύο σωμάτων, καθώς έλκονται μεταξύ 

τους στην συγκεκριμένη απόσταση, αλλά και καθώς απωθούνται, αυξά-

νουν επί δύο την αλληλεπίδραση του φορτίου τους. 
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Με άλλα λόγια η ισχύς του φορτίου τους εξαρτάται από την μεταξύ τους 

απόσταση, που μειώνεται όσο πιο μακριά βρίσκονται τα δύο σώματα. Ό-

μως επειδή τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ 

των δύο σωμάτων είναι διπλά (δηλαδή έχουμε δύο διπλούς πόλους θεμε-

λιωδών ιόντων στο εσωτερικό κάθε σώματος, που αυτοί έλκονται ανά δύο 

μεταξύ τους), γι’ αυτό το μέγεθος της απόστασης είναι υψούμενος το τε-

τράγωνο. 

 

γ) Η απόσταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων. 

Αν δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται από πολύ μακρινές, από μα-

κρινές ή από κοντινές αποστάσεις, τότε και η ισχύς των διαφέρει. 

 

Να επανέλθουμε όμως πάλι στην αρχική σειρά των πραγμάτων: 

δ) Η ισχύς άπωσης – έλξης των θεμελιωδών ιόντων που συναντάει το 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα στην πορεία του.  

Τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων λοιπόν ανάλογα στο μέσον που κι-

νούνται αναπτύσσουν και διαφορετική ταχύτητα, καθώς δέχονται διαφο-

ρετικές τις έλξεις των από άλλα θεμελιώδη ιόντα που βρίσκονται στο μέ-

σον κίνησης-μετάδοσής των. 

Αν δηλαδή στον αέρα η ταχύτητα κίνησής των είναι α, σε ένα υγρό πε-

ριβάλλον θα είναι ,μειωμένη, επειδή δέχονται ισχυρότερες τις έλξεις από 

τον γύρω τους χώρο και έτσι καθυστερούν στις κινήσεις των. Αυτό ερμη-

νεύεται επειδή εξασκούν συνέχεια έλξεις-απώσεις με όλους τους πόλους 

θεμελιωδών ιόντων που συναντούν στην πορεία τους. 

 

Αν όμως τα θεμελιώδη ιόντα, και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, επομέ-

νως, κινηθούν σε ένα μέσον όπως π.χ. η οπτική ίνα, τότε: 

Καθώς αυτά κινούνται, απωθούνται με τους πόλους των θεμελιωδών ιό-

ντων του γυαλιού, επειδή συγκρούονται και καθώς βρίσκονται πολύ κοντά 

οι πόλοι των θεμελιωδών ιόντων μεταξύ τους εξασκούν ισχυρότερα το α-

πωστικό τους φορτίο. Εξαιτίας αυτού τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων απωθούνται από το στερεό γυαλί 

του σωλήνα της οπτικής ίνας και έτσι τα θεμελιώδη ιόντα που εδώ απαρ-

τίζουν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα (το φως εδώ) προχωράει-τρέχει. 
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3. Η εξήγηση της παραγωγής της κεντρομόλας δύναμης 

Η εξήγηση της φυγόκεντρης δύναμης 

Η εξήγηση της πυρηνικής έλξης και διόγκωσης ενός άστρου και ε-

πίσης, η εξήγηση της αστρικής κατάρρευσης ενός άστρου. 

Ο κανόνας της διόγκωσης και της συρρίκνωσης ενός άστρου. 

 

 

«Κεντρομόλα δύναμη 

Τα παιδιά στα χωριά εκτελούν το πείραμα της φυγόκεντρης δύναμης, 

περιστρέφοντας ένα κουβά με γάλα, που το αρμέγουν από τις αγελάδες 

τους. Ο κουβάς, ανεβαίνει ψηλά με το στόμιό του προς τη γη, αλλά το γάλα 

δε χύνεται. 

 
 

Το ίδιο πείραμα εκτελείται, αν δέσουμε ένα αντικείμενο, όχι πολύ βαρύ, 

γιατί είναι επικίνδυνο, μια γομολάστιχα ας πούμε, με σπάγκο και αρχί-

σουμε να την περιστρέφουμε.  

Η γομολάστιχα διαγράφει κύκλο με κέντρο τος χέρι μας και ακτίνα το 

μήκος του σπάγκου. Τότε αναπτύσσονται δύο δυνάμεις, που η μία εξουδε-

τερώνει την άλλη και ισορροπούν. 

Η μια δύναμη έλκει το βάρος προς το χέρι μας με το σχοινί και ονομά-

ζεται κεντρομόλα δύναμη. 

Η δεύτερη έλκει το σώμα μακριά από το χέρι και τεντώνει το σχοινί. 

Η δύναμη αυτή ονομάζεται φυγόκεντρη δύναμη. 

Αν υπερισχύσει η κεντρομόλα δύναμη, το βάρος θα πέσει προς το κέ-

ντρο…».  

Πηγή: «Υδρία», Μονοτονική Γενική Εγκυκλοπαίδεια Δημοτικής και 

Μέσης Εκπαίδευσης, Γ. Αξιωτέλλης & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., Τόμος 2, σελ. 644. 

 

 

Επεξηγήσεις - τοποθετήσεις: 
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Επεξηγήσεις - τοποθετήσεις: 

 

Όταν η ταχύτητα της περιστροφής του κουβά αυξηθεί, τότε λόγω της 

συμπίεσης μεταξύ των πρωτονίων παράγονται θεμελιώδη ιόντα. 

Αυτά δημιουργούν πόλους, καθώς απωθούνται από την πηγή παραγω-

γής τους, τον κουβά. Έτσι, ολόγυρα του κουβά παράγονται κινητοί πόλοι, 

οι οποίοι έλκουν το υλικό του κουβά αλλά και το περιεχομένου του, 

Με τον τρόπο αυτό το γάλα του κουβά δεν χύνεται, αλλά μένει μέσα σε 

αυτόν. 

Η κεντρομόλα δύναμη, όπως φαίνεται, υπάρχει εφόσον η ταχύτητα πε-

ριστροφής του κουβά είναι σχετικά μεγάλη, οπότε παράγονται αρκετά θε-

μελιώδη ιόντα και έτσι μπορούν και έλκουν τον κουβά και το γάλα. 

Αν η ταχύτητα μειωθεί, τότε θα υπερισχύει το βάρος του κουβά και το 

γάλα θα χυθεί. 

 

Το αντίστοιχο συμβαίνει με την πυρηνική σύντηξη και με την αστρική 

κατάρρευση. 

Αν δηλαδή σε ένα άστρο έχουμε μεγάλη την παραγωγή των θεμελιωδών 

ιόντων στο εσωτερικό του, αυτά απωθούνται, το άστρο περιστρέφεται και 

κινείται. Μάλιστα διογκώνεται, λόγω της παραγόμενη άπωσης θεμελιω-

δών ιόντων που έλκουν και ύλη και το άστρο μεγαλώνει. 

  

Αν όμως δεν έχουμε πολλά θεμελιώδη ιόντα, τότε όχι μόνον δεν ασκεί-

ται η δύναμη της άπωσης πολύ ισχυρή, αλλά το ίδιο το άστρο συρρικνώ-

νεται και αποβάλει το εξωτερικό του φλοιό. 

Η συρρίκνωση δηλαδή του άστρου έχει να κάνει με τον βαθμό ισχύος 

των θεμελιωδών ιόντων που φέρει στο εσωτερικό του. Όσο αυτά μειώνο-

νται, τόσο συρρικνώνεται, ενώ αντίθετα, όσο αυξάνονται τόσο διογκώνε-

ται. 
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4. Η λειτουργία του ταλαντούμενου ηλεκτρικού δίπολου. 

Πως εξηγείται η μείωση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος στον 

αγωγό που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. 

Η ταχύτητα του φωτός c δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ταχύτητα των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στον αγωγό όταν αυτός διαρ-

ρέεται από εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

 

«2.6 Παραγωγή Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

… Γνωρίζουμε ότι ένα σύστημα φορτίων +Q και –Q δημιουργεί ηλε-

κτρικό πεδίο (σχ. 2.18α) και ότι ένας αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα 

δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο (σχ. 18β). Αν συνδέσουμε δύο με-

ταλλικούς αγωγούς στους πόλους μιας πηγής συνεχούς τάσης, οι αγωγοί 

φορτίζονται με φορτία +Q και –Q, αντίστοιχα (σχ. 18γ). Οι δύο αγωγοί, αν 

συνδεθούν με γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 2.18δ, αποκτούν ετερόσημα φορτία, +q και –q, που μεταβάλλονται 

ημιτονοειδώς με το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο αγωγοί διαρρέονται 

από εναλλασσόμενο ρεύμα. Το σύστημα αυτών των αγωγών ονομάζεται 

ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο. 

 

 
 

Θα δούμε στη συνέχεια ότι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο αποτελεί 

την κεραία εκπομπής των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε ραδιοφωνικούς 

και τηλεοπτικούς σταθμούς. 
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Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύ-

θυνσης. Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ρά-

πτης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βι-

βλίων), Αθήνα 2011, σελ. 55-56 

 

Ας δούμε και την συνέχεια: 

 

 
 

«Στο σχήμα 2.19 απεικονίζεται η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρομαγνη-

τικού κύματος από ένα ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο. Τη χρονική 

στιγμή μηδέν οι αγωγοί είναι αφόρτιστοι (σχ. 2.19α). Καθώς η εναλλασ-

σόμενη τάση μεταβάλλεται, στον επάνω αγωγό εμφανίζεται αρνητικό φορ-

τίο –q, ενώ στον άλλο εμφανίζεται θετικό φορτίο +q, με συνέπεια να δη-

μιουργείται γύρω από αυτούς ηλεκτρικό πεδίο. Τη χρονική στιγμή t=T/4 

τα φορτία στους αγωγούς έχουν πάρει τη μέγιστη τιμή. Το ηλεκτρικό πεδίο 

που είχε δημιουργηθεί από τη στιγμή μηδέν μέχρι την στιγμή Τ/4 έχει α-

πομακρυνθεί από τους αγωγούς (σχ. 2.19β). Από τη στιγμή αυτή, τα φορ-

τία τους αγωγούς μειώνονται. Αυτό συνεπάγεται μείωση της έντασης του 

ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν.  

Ένα τέταρτο της περιόδου αργότερα τα φορτία έχουν μηδενισθεί. Εν τω 

μεταξύ το ηλεκτρικό πεδίο που είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε απομακρύνε-

ται από τους αγωγούς, με ταχύτητα c (σχ. 2.19γ).  

Στη συνέχεια, καθώς η πολικότητα της πηγής αλλάζει, στον επάνω α-

γωγό εμφανίζεται θετικό φορτίο και στον κάτω αρνητικό. Τα φορτία παίρ-

νουν τη μέγιστη τιμή τους τη στιγμή 3Τ/4, και μηδενίζονται τη στιγμή Τ. 

Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς. 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δημιουργείται και μαγνητικό πεδίο διότι οι 

αγωγοί διαρρέονται από εναλλασσόμενο ρεύμα. 
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Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύ-

θυνσης. Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ρά-

πτης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βι-

βλίων), Αθήνα 2011, σελ. 56 

 

 

Επεξηγήσεις – τοποθετήσεις: 

 

α) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Το ηλεκτρικό πεδίο που είχε δημιουρ-

γηθεί από τη στιγμή μηδέν μέχρι την στιγμή Τ/4 έχει απομακρυνθεί από 

τους αγωγούς (σχ. 2.19β). Από τη στιγμή αυτή, τα φορτία τους αγωγούς 

μειώνονται. Αυτό συνεπάγεται μείωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου 

που δημιουργούν…» 

Η μείωση της τιμής του ρεύματος συμβαίνει λόγω της άπωσης μεταξύ 

των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων (που φέρουν το θετικό ηλεκτρικό φορτίο) και των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων (που φέρουν το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο). 

Εξηγήσαμε, δηλαδή, ότι στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα φορτία 

έλκονται. Καθώς όμως πλησιάζουν μεταξύ τους, τότε απωθούνται. Η ά-

πωση αυτή συμβαίνει αυτόν τον χρόνο Τ/4 που αναφέρθηκε στο παραπάνω 

παράδειγμα (σχ. 2.19β). 

Εξαιτίας της άπωσης έχουμε την μείωση της έντασης του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

 

β) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Ένα τέταρτο της περιόδου αργότερα 

τα φορτία έχουν μηδενισθεί. Εν τω μεταξύ το ηλεκτρικό πεδίο που είχε 

δημιουργηθεί μέχρι τότε απομακρύνεται από τους αγωγούς, με ταχύτητα c 

(σχ. 2.19γ). …».   

Αυτό εξηγείται στην φάση που έχουμε την πλήρη άπωση μεταξύ των 

δύο φορτίων θεμελιωδών ιόντων: των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτός είναι και ο λόγος που το ηλεκτρικό πεδίο απομακρύνεται με τα-

χύτητα c, επειδή η ταχύτητα του φωτός c δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 

ταχύτητα των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων στο ηλεκτρομαγνητικό  κύμα. 

 

γ) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Στη συνέχεια, καθώς η πολικότητα της 

πηγής αλλάζει, στον επάνω αγωγό εμφανίζεται θετικό φορτίο και στον 

κάτω αρνητικό…» 

Η αλλαγή πολικότητας έχει να κάνει με το εξής φαινόμενο: 

Στο εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, τα φορτία που εισδύουν-έρχο-

νται στον αγωγό αυξάνουν συνεχώς. Συνέχεια νέα και νέα ηλεκτρικά φορ-

τία έρχονται και φορτίζουν τον αγωγό. 
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Τα φορτία που έρχονται στον αγωγό όμως, στην ουσία είναι φορτία θε-

μελιωδών ιόντων. 

Καθώς ο αγωγός κατακλύζεται από ηλεκτρικά φορτία, αυτά στην συνέ-

χεια έλκονται μεταξύ τους και δημιουργούν πόλους, όπως εξηγήσαμε. 

Τότε λόγω της αύξησης του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού τους φορ-

τίου, αφού βρίσκονται σε σχηματισμούς πόλων τα παραπάνω φορτία των 

θεμελιωδών ιόντων, εξασκούν μεταξύ τους ισχυρότερη την άπωσή τους 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και έτσι έχουμε το φαινόμενο, όπου: τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων με το θετικό ηλεκτρικό φορτίο απωθού-

νται προς το ένα άκρο του αγωγού και δημιουργούν τον δικό τους πόλο 

που φέρει και θετικό ηλεκτρικό φορτίο, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων με το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο απωθούνται προς το άλλο άκρο 

του αγωγού και εκεί δημιουργούν τώρα τον δικό τους πόλο που φέρει και 

το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.  

 

Σε κάποιος χρονική στιγμή, όταν τα θεμελιώδη ιόντα που συσσωρεύο-

νται στους δύο πόλους του αγωγού είναι πολύ ισχυρά σε μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο, τότε εξασκούν ακόμη ισχυρότερα τις μεταξύ τους 

απώσεις (αφού καθώς αυξάνουν σε ποσότητα μεταβάλλεται και η λεγό-

μενη σχετικά κοντινή απόσταση μεταξύ τους ή αλλιώς αυτή η απόσταση 

μικραίνει και τα φορτία εξασκούν ισχυρότερα την μεταξύ ντους άπωση). 

Τότε τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που βρίσκονται στον θετικό 

πόλο-άκρο του αγωγού απωθούν πλήρως όλα τα θεμελιώδη ιόντα των η-

λεκτρονίων που βρίσκονται στο άλλο άκρο του αγωγού που φέρει το αρ-

νητικό ηλεκτρικό φορτίο. Αυτά τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων, καθώς απωθούντα, μέσω του προσανατολισμού τους με τα πρω-

τόνια του αγωγού (που φέρουν δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους όπως 

εξηγήσαμε και εδώ ειδικότερα προσανατολίζουν τον εσωτερικό τους πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων προς τα κινούμενα-ρέοντα εντός των 

ηλεκτρονίων θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων) καταλήγουν στο άλλο ά-

κρο του αγωγού και το οποίο άκρο αυτό έχει τώρα το αρνητικό ηλεκτρο-

νικό φορτίο. 

Ομοίως, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στον αρ-

νητικό πόλο-άκρο του αγωγού απωθούν πλήρως όλα τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων που βρίσκονται στο άλλο άκρο του αγωγού που φέρει το 

θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Αυτά τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων, καθώς απωθούντα, μέσω του προσανατολισμού τους με τα πρω-

τόνια του αγωγού (που φέρουν δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους όπως 

εξηγήσαμε και εδώ ειδικότερα προσανατολίζουν τον εσωτερικό τους πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς τα κινούμενα-ρέοντα εντός των 

ηλεκτρονίων θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων) καταλήγουν στο άλλο άκρο 

του αγωγού και το οποίο άκρο αυτό έχει τώρα το θετικό ηλεκτρονικό φορ-

τίο. 
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Επίσης, με άλλα λόγια, όσα θετικά ηλεκτρικά φορτία έρχονται και προ-

στίθενται στον αγωγό προέρχονται από θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων που 

φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο, ενώ όσα αρνητικά ηλεκτρικά φορτία έρ-

χονται και προστίθενται στον αγωγό προέρχονται από θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων που φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 
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5. Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα είναι η πηγή ενέργειας της 

ροής και των δυνάμεων του ηλεκτρισμού, του νερού, του φωτός, των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κ.λπ. 

 

 

«Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Στα προηγούμενα κεφάλαια ορίσαμε το ηλεκτρικό ρεύμα σαν κίνηση 

ηλεκτρικών φορτίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις – όπως, π.χ. κατά την 

δίοδο ρεύματος μέσω ενός σύρματος – δεν ενδιαφέρει η ολική ποσότητα 

των κινούμενων ηλεκτρικών φορτίων, αλλά η ποσότητα των διερχόμενων 

ηλεκτρικών φορτίων ανά μονάδα χρόνου μέσω κάποιας διατομής του σύρ-

ματος.  

Ανάλογη περίπτωση παρουσιάζεται και στα προβλήματα ροής ενός πο-

ταμού, στα οποία δεν ενδιαφέρει η ολική ποσότητα του νερού του ποτα-

μού, αλλά μόνο η ανά μονάδα χρόνου διερχόμενη ποσότητα νερού μέσω 

κάποιας διατομής αυτού. 
 

 

 Αν μέσω κάποιας διατομής ενός αγω-

γού, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα, 

διέρχεται μέσα στο χρόνο t το ηλεκτρικό 

φορτίο q, το σταθερό πηλίκο i=q/t καλεί-

ται ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 

Είναι προφανές ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος ενός 

ρευματοφόρου αγωγού είναι παντού η ίδια, ανεξάρτητα της διαμέτρου του 

αγωγού. Κι αυτό γιατί όσο φορτίο περνάει μέσα σε κάποιο χρόνο διαμέσου 

κάποιας διατομής Α του αγωγού (σχ. 200, Ι), το ίδιο φορτίο θα περάσει 

μέσα στον ίδιο χρόνο και διαμέσου οποιασδήποτε άλλης διατομής Β, εφό-

σον μέσα στον αγωγό, ούτε συμπύκνωση φορτίου γίνεται, ούτε απώλειά 

του. 
 
 

 

Το ανάλογο παρουσιάζεται και κατά την 

ροή ενός υγρού μέσω σωλήνα (σχ. 200, ΙΙ), 

στον οποίο κατά τον νόμο της συνέχειας 

(βλ. Τόμος Α΄, παρ. 155), η παροχή (δηλ. 

το πηλίκο του διερχόμενου όγκου του υ-

γρού δια του αντίστοιχου χρόνου) είναι η 

ίδια για κάθε διατομή Α, Β αυτού ανεξάρ-

τητα της διαμέτρου του σωλήνα. 

Όπως η ροή του νερού παύει, όταν κλείσουμε την στρόφιγγα σ, έτσι 

παύει και η κυκλοφορία του ηλεκτρικού ρεύματος, όταν ανοίξουμε τον 

διακόπτη Δ». 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φυσικού), Τόμος Δεύτερος, Οπτική-

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

Τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 149-150. 

 

Επεξηγήσεις – παρατηρήσεις: 

 

Να παρατηρήσουμε ότι τόσο η κίνηση του ηλεκτρικού ρεύματος όσο 

και η κίνηση του νερού χαρακτηρίζονται από την έλξη-άπωση μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων. 

Όσο τα θεμελιώδη ιόντα αλληλεπιδρούν με σταθερό τρόπο, δεν έχουμε 

μεταβολές στην ροή τόσο του ηλεκτρισμού όσο και του ηλεκτρικού ρεύ-

ματος. 

Αν όμως συμβεί το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει μέσα από κοίλο αγωγό, 

τότε θα έχουμε άπωση των θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό-κοίλο μέ-

ρος του αγωγού. Το ανάλογο θα συμβεί κι όταν το νερό περάσει μέσα από 

μια στενή τρύπα, όπου αυξάνεται η πίεσή του, επειδή ακριβώς απωθούνται 

μεταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και στο φως, 

όπου αν περάσει μέσα από μια λεπτή σχισμή, της οποίας το άνοιγμα είναι 

μικρότερο από το μήκος κύματος του φωτός, τότε το φως θα αυξήσει το 

πλάτος του, ακριβώς επειδή απωθούνται μεταξύ τους τα  θεμελιώδη ιόντα 

εκείνα κυρίως, τα οποία αλληλεπιδρούν από μέσα από την ύλη του φωτός, 

από την μάζα των φωτονίων δηλαδή ή αλλιώς από τους εσωτερικούς-βα-

ρυτικούς πόλους των φορτισμένων πρωτονίων και ηλεκτρονίων. Το ίδιο 

θα συμβεί και με τα κύματα, αφού κι αυτά υπόκεινται στις ίδιες ιδιότητες 

και «συμπεριφορές» (το ίδιο το φως είναι κύμα). 
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6. Τα είδη του μαγνητισμού είναι δύο ειδών:  

α) Το μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και 

β) Το μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της κατεύθυνσης περιστροφής του φορτίου στον κάθε 

είδους μαγνητικό πόλο. 

Η εξήγηση της μαγνήτισης των υλικών. 

Η εξήγηση της μαγνήτισης ενός υλικού όταν τρίβουμε τον μαγνη-

τικό μας πόλο πάνω σε αυτό, κατά την ίδια πάντα κατεύθυνση περι-

στροφής-κίνησή του (του μαγνητικού μας πόλου). 

Η εξήγηση της παραγωγής περισσότερου ηλεκτρισμού στις σπείρες 

του πηνίου.  

Η εξήγηση της φόρτισης με πρόσθετο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό φορτίο των ηλεκτρονίων όταν έρχονται σε έναν πόλο μιας μπατα-

ρίας. 

Η κατανόηση του τρόπου αποθήκευσης κάθε μορφής ενέργειας, ό-

πως ηλεκτρικής ενέργειας, μαγνητικής ενέργειας κ.λπ. 

Η εξήγηση της περιστροφής του πηνίου του ηλεκτροκινητήρα. 

 

 

 

Στον μαγνητισμό όταν απωθούνται δύο σώματα που φέρουν ομώνυμα 

μαγνητικά φορτία μεταξύ τους, π.χ. δύο μαγνητικοί πόλοι, δεν απωθούνται 

απλά, αλλά καθώς απωθούνται δημιουργούν μια κίνηση ημιπεριστροφής 

αρχικά, κατά την εξής έννοια:  

 

Πείραμα. 

Έστω δύο μαγνητικοί πόλοι, που φέρουν σχεδόν την ίδια μάζα. Αυτούς 

τους πλησιάζουμε μεταξύ τους με τα χέρια μας. Θα έχουμε να ξεχωρί-

σουμε δύο περιπτώσεις τότε: 

Έστω ότι έχουμε δύο ομώνυμους μαγνητικούς πόλους που φέρουν σχε-

δόν την ίδια μάζα. Αυτούς τους πλησιάζουμε μεταξύ τους με τα χέρια μας.  

Αν συνεχίσουμε να τους πλησιάζουμε ολοένα και πιο πολύ, τότε νιώ-

θουμε ότι εξασκείται μεταξύ τους ανάλογη αυξανόμενη δύναμη άπωσης, 

την οποία νιώθουμε στα χέρια μας.   

Αν όμως, πλησιάσουμε αυτούς τους δύο ομώνυμους μαγνητικούς πό-

λους σιγά-σιγά, κρατώντας τους και πιέζοντάς τους ακόμη πιο πολύ να 

έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους, τότε η αμοιβαία άπωση που ασκούν αυτοί 

οι ομώνυμοι πόλοι των μαγνητών, κάνει αυτούς να τείνουν να περιστρα-

φούν ή εκτελούν μια ημιπεριστροφή. Αν προσέξουμε ακόμη πιο πολύ θα 

δούμε ότι ένας διαγράφει μια ημιπεριστροφή από τα δυτικά προς τα ανα-

τολικά, ενώ ο άλλος διαγράφει μια ημιπεριστροφή από τα ανατολικά προς 

τα δυτικά. Αν συνεχίζαμε αυτό το πείραμα, τότε θα διέγραφαν ολόκληρες 

περιστροφές με αντίθετη κατεύθυνση-φορά μεταξύ τους.  
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Σχόλια - επεξηγήσεις: 

 

Τα ομώνυμα μαγνητικά φορτία δηλαδή καθώς απωθούνται μεταξύ τους, 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τείνουν να περιστρέφονται κατά αντί-

θετη φορά. 

Έτσι στην φάση που δύο μαγνητικοί πόλοι βρίσκονται στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις, τότε εξασκείται μεταξύ τους το ομώνυμο μαγνητικό 

φορτίο και εξασκείται δύναμη περιστροφής των κατά αντίθετη φορά, αφού 

ο καθένας τους φέρει διαφορετικό μαγνητικό φορτίο. Παρατηρούμε, εξάλ-

λου, ότι όσες φορές κι απ’ όποιες θέσεις κι αν επαναλάβουμε το ίδιο πεί-

ραμα, θα δούμε ότι στην περίπτωση της μεταξύ τους άπωσης, αυτοί τεί-

νουν να περιστραφούν προς αντίθετες κατευθύνσεις. 

Αυτό αποδεικνύει ότι ο ίδιος ο μαγνητισμός φέρει δύο ξεχωριστά είδη-

φορτία:  

α) Ένα είδος μαγνητισμού που κινείται σύμφωνα με τους δείκτες του 

ρολογιού μας, και 

β) Ένα άλλο είδος μαγνητισμού που αυτό κινείται κατά κατεύθυνση α-

ντίθετη με τους δείκτες του ρολογιού μας. 

 

Εμείς, εξηγήσαμε πιο πάνω (βλ. προηγούμενα κεφάλαια & βιβλία της 

ίδιας σειράς) ότι οι δυνάμεις που κινούν έτσι τον μαγνητισμό (τον ηλεκτρι-

σμό, τα κύματα, κ.λπ.) οφείλονται στα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και στα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Σε άλλο κεφάλαιο εξηγήσαμε επίσης το εξής απλό πείραμα: 

Αν σε ένα πηνίο, συνδέσουμε πρώτα το καλώδιο που ξεκινά από τον 

θετικό πόλο μιας μπαταρίας και μετά το άλλο καλώδιο που ξεκινά από τον 

αρνητικό πόλο, το πηνίο που βρίσκεται ενδιάμεσα στο κύκλωμα θα περι-

στραφεί κατά την κατεύθυνση που είναι αντίθετη με τους δείκτες του ρο-

λογιού μας.  

Αυτό σημαίνει ότι επειδή στο κύκλωμα έχουμε περισσότερα τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων (αυτά ξεκινούν από τον θετικό πόλο της μπα-

ταρίας, αλλά και αυτά κατακλύζουν το κύκλωμα πρώτα και περισσότερο), 

έχουμε αυτού του είδους την περιστροφή. Με την πρώτη σύνδεσή μας δη-

λαδή το κύκλωμα φορτίστηκε με περισσότερα τα θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων που φέρουν το θετικό ηλεκτρικό φορτίο (βρίσκονται στον θετικό 

πόλο της μπαταρίας) και γι’ αυτό η φορά τους είναι η συγκεκριμένη: δη-

λαδή κινούνται σε κατεύθυνση αντίθετη προς τους δείκτες του ρολογιού 

μας. 

Γι’ αυτό λέμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων περιστρέφονται 

κατά την φορά που είναι αντίθετη με την φορά της κίνησης των δεικτών 

του ρολογιού μας.   
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Αυτό, πιο πέρα, σημαίνει ότι ο μαγνητικός πόλος μας που θα κινηθεί 

κατά την ίδια φορά, δηλαδή κατά την φορά που είναι αντίθετη με την κί-

νηση των δεικτών του ρολογιού μας, είναι ο μαγνητικός πόλος των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων. 

 

Τέλος, αν ο ένας μαγνητικός πόλος είναι πολύ ισχυρότερος από τον 

άλλο, τότε από αυτόν εξασκούνται ισχυρότερες δυνάμεις άπωσης και αυ-

τός απωθεί τον άλλον κατά την κατεύθυνση της άπωσής του.  

Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως εξηγήσαμε, μέσα στη μάζα του μαγνητι-

κού πόλου του μεγαλύτερου (=περισσότερης μάζας) σώματος έχουμε πε-

ρισσότερα θεμελιώδη ιόντα του φορτίου του, οπότε αυτός εξασκεί ισχυρό-

τερα τα απωστικά του φορτία. 

 

Αν όμως δεν είχαμε τους διπλούς ενεργειακούς πόλους μέσα στα πρω-

τόνια-ηλεκτρόνια, η άπωση μεταξύ πρωτονίου-ηλεκτρονίου θα συνεχίζο-

νταν και έτσι δεν θα είχαμε έλξη και επιστροφή του ηλεκτρονίου. 

Επειδή όμως έχουμε τους διπλούς ενεργειακούς πόλους, όπως εξηγή-

σαμε, έχουμε τότε την έλξη τους στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, επειδή 

αλληλεπιδρούν τα εσωτερικά-βαρυτικά τους κέντρα (βλέπε σχετικά). 

Τότε η έλξη τους είναι αυτή που είναι ισχυρότερη, ως η μεταξύ τους 

ισχυρότερη δύναμη, και η ισχυρότερη δύναμη έλξης έλκει το μικρότερο 

σώμα κατά την δική της φορά πλέον. 

 

Ας δούμε όμως και τα παρακάτω σχετικά: 

 

«δ) Τρόποι μαγνήτισης υλικών 

γ) Μαγνήτιση με τριβή 

Τρίβουμε ένα μαγνήτη πάνω σ’ ένα ατσάλινο καρφί, πάντα κατά την 

ίδια φορά (εικ. 17). Διαπιστώνουμε ότι το καρφί μαγνητίζεται.  

 

 
 

Σήμερα, ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει, επειδή οι μαγνητικές περιοχές του 

καρφιού προσανατολίζονται. Κάποτε πίστευαν ότι ο μαγνήτης προσδίδει 

στο καρφί ένα μέρος από τη «μαγνητική ουσία» που διέθετε. Αυτό όμως 

καταρρίφτηκε με τον απλό συλλογισμό ότι όταν τρίψουμε τον μαγνήτη με 
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πολλά καρφιά η απώλεια «μαγνητικής ουσίας» από το μαγνήτη θα ήταν 

πολλαπλάσια και έτσι ο μαγνήτης θα εξασθενούσε σημαντικά. Κάτι τέτοιο 

όμως δεν συμβαίνει».  

Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής Σταύ-

ρος, Γκουγκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, 

Οβαδίας Σάββας, Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλί-

δας Αργύρης (Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), 

σελ. 147-148». 

 

 

Επεξηγήσεις – Σχόλια: 

 

Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν τρίψουμε ένα μαγνήτη πάνω σ’ ένα ατσάλινο 

καρφί, πάντα κατά την ίδια φορά αυτό μαγνητίζεται. Σημασία εδώ δεν έχει 

ότι έρχονται σε επαφή τα υλικά, όσο το μαγνητικό περιεχόμενο του μα-

γνήτη πάνω στον σίδηρο, δηλαδή η παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων που 

γίνεται με την πίεση που εξασκούμε μεταξύ σιδήρου και μαγνήτη. 

Προσέχουμε ώστε η φορά περιστροφής να είναι η ίδια, επειδή με την 

πίεση που κάνουμε, παράγουμε-δημιουργούμε τους δύο κινητούς μαγνη-

τικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων, όπως αναφέ-

ραμε. 

 

Επίσης, ήδη εξηγήσαμε τα εξής: 

 

 
 

Τα ηλεκτρόνια φέρουν μαγνητικό φορτίο, όπως εξηγήσαμε πιο πάνω, 

όπως και τα πρωτόνια. 

Με την πίεση που δημιουργούμε τρίβοντας τον πόλο του μαγνήτη μας 

πάνω στο ατσάλινο καρφί, παράγονται θεμελιώδη ιόντα. Αυτά καθώς πα-

ράγονται εκεί, στην συνέχεια απωθούνται, αφού στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις απωθούνται. Έτσι πάνε προς τα άκρα του καρφιού, αφού απω-

θούνται, και εκεί δημιουργούν τους δύο νέους μαγνητικούς πόλους. 

Έτσι, λέμε ότι τα ηλεκτρόνια λοιπόν ερχόμενα στον πόλο της ανόδου 

και περιστρεφόμενα κατά την ίδια κατεύθυνση, μαγνητίζονται εκεί ή 

προσλαμβάνουν πρόσθετο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό από τον πόλο 

των πρωτονίων της ανόδου. Αυτό μοιάζει ακριβώς όπως όταν τρίβουμε 
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κατά την ίδια φορά ένα κομμάτι σιδήρου πάνω σε έναν μόνιμο μαγνήτη. 

Μετά από λίγη ώρα θα δούμε ότι και ο σίδηρος, αν τον τρίψουμε κατά την 

ίδια κατεύθυνση πάνω στον μαγνήτη θα φορτιστεί και τότε μαγνητίζεται.   

Σημειώνουμε ότι επειδή τα θεμελιώδη ιόντα περιστρέφονται κατά την 

ίδια φορά, για τον λόγο αυτό πρέπει να περιστρέφουμε-τρίβουμε τον μα-

γνητικό μας πόλο κατά την ίδια φορά, ώστε τα παραγόμενα θεμελιώδη ιό-

ντα να ακολουθούν την φορά του μαγνητικού μας πόλου, γιατί έτσι διευ-

κολύνονται να περάσουν ευκολότερα μέσα στο μαγνητιζόμενο υλικό (στο 

καρφί). Ανάλογα γίνεται με τις σπείρες ενός πηνίου, που επειδή είναι κυ-

κλικές, παρακολουθούν την διεύθυνση περιστροφής των θεμελιωδών ιό-

ντων, τα οποία κινούνται επίσης περιστροφικά, και επειδή τα ερχόμενα 

θεμελιώδη ιόντα από το ηλεκτρικό ρεύμα καταλήγουν στον αγωγό του πη-

νίου, όταν αυτός έχει το σχήμα σπείρας, έλκει περισσότερα τέτοια καθώς 

οι σπείρες βρίσκονται στην κατεύθυνσης κίνησης-περιστροφής των θεμε-

λιωδών ιόντων. Τότε επειδή τα θεμελιώδη ιόντα που περιστρέφονται έλ-

κονται και με την ύλη του αγωγού, φορτίζουν τον αγωγό και αριθμός-πο-

σότητά τους δεσμεύεται από τον αγωγό-σπείρες. Καθώς όμως συγκεντρώ-

νονται πολλά, στην συνέχεια απωθούνται και παράγουν τους δύο πόλους 

του πηνίου. 

Αυτή η κατανόηση του μηχανισμού φόρτισης με μαγνητικό φορτίο του 

μαγνητιζόμενου υλικού (εν προκειμένου του καρφιού) παίζει μεγάλο ρόλο 

όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε ένα οποιοδήποτε είδος ενέργειας, όπως 

ηλεκτρική ενέργεια, μαγνητική ενέργεια κ.λπ. Με άλλα λόγια χορηγούμε 

επιπλέον ενέργεια μέσω των σπειρών του πηνίου στον ηλεκτρισμό κ.λπ. 

όταν η παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων παρέχεται κυκλικά προς τον α-

ποθηκευτικό τους χώρο (πηνίο, μαγνητικός πόλος κ.λπ.). 

 

Η εξήγηση της περιστροφής του πηνίου του ηλεκτροκινητήρα. 

 

«Ηλεκτροκινητήρας. 

Τύπος κινητήρα, που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική. 

Χρησιμοποιείται σε πολλές συσκευές, όπως ψυγεία, στεγνωτήρες μαλλιών 

κ.ά. Η λειτουργία του βασίζεται στην ιδιότητα των ηλεκτρικών αγωγών να 

κινούνται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, όταν διαρρέονται από ηλεκτρικό 

ρεύμα. 
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Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες αποτελούνται από έναν ακίνητο μα-

γνήτη, μέσα στον οποίο κινείται το συρμάτινο πηνίο. Όταν το πηνίο διαρ-

ρέεται από ρεύμα, ενεργεί σαν μαγνήτης, που στη μία πλευρά του βρίσκε-

ται ο βόρειος μαγνητικός πόλος και στην άλλη ο νότιος μαγνητικός πόλος. 

Επειδή οι ετερώνυμοι πόλοι έλκονται και οι ομώνυμοι απωθούνται, το πη-

νίο περιστρέφεται κατά μισή στροφή, ώστε ο βόρειος πόλος του να βρεθεί 

απέναντι στο νότιο πόλο του μαγνήτη και ο νότιος πόλος του απέναντι στο 

βόρειο πόλο του μαγνήτη. Έτσι, αλλάζει η διεύθυνση του ρεύματος μέσα 

στο πηνίο, οπότε και οι πόλοι του πηνίου αναστρέφονται. Το πηνίο περι-

στρέφεται και πάλι κατά μισή στροφή, ώστε οι πόλοι του να ευθυγραμμι-

στούν ξανά με τους πόλους του μαγνήτη. Η περιστροφή του πηνίου συνε-

χίζεται, όσο διαρκεί η ροή του ρεύματος. Αν το πηνίο τροφοδοτείται με 

συνεχές ρεύμα, συνδέεται με μετατροπέα, που προκαλεί την αναστροφή 

του ρεύματος…»  

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 322. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Στο παραπάνω ηλεκτρομαγνήτη, προσπαθούμε να φέρνουμε συνέχεια 

τους ομώνυμους πόλους μεταξύ τους τον έναν απέναντι από τον άλλο, ώ-

στε ο ισχυρότερος από τους δύο να απωθήσει τον ασθενέστερό του και 

έτσι αν τον περιστρέψει. Τότε θα συμβεί και η περιστροφή όλου του περι-

στρεφόμενου-κινητού πηνίου. Επειδή η θέση των ομώνυμων πόλων παρα-

μένει σταθερή, έχουμε την σταθερή άπωση που συμβαίνει έτσι κατά την 

ίδια φορά, κατά την ίδια δηλαδή φορά της περιστροφής του μικρότερου-

κινητού πηνίου. 
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7. Η εξήγηση της δημιουργίας των ελεύθερων ηλεκτρονίων από τις 

φορτισμένη πλάκα μολύβδου ενός συσσωρευτή. 

Η εξήγηση των χημικών αντιδράσεων μεταξύ των ενώσεων που βρί-

σκονται στον χώρο-συσκευή αλληλεπίδρασης των θεμελιωδών ιόντων 

μιας μπαταρίας, μιας ηλεκτρολυτικής συσκευής κ.λπ. 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στο ηλεκτρόδιο της ηλεκτρο-

λυτικής μας συσκευής, όταν χημικά στοιχεία, κ.λπ. επικολλώνται στα 

ηλεκτρόδιά της.  

 

«Συσσωρευτές. 

…..Ο συσσωρευτής μολύβδου (σχ. 354), αποτελείται, κατ’ αρχήν, από 

δοχείο εξ υάλου ή εβονίτου, μέσα στο οποίο υπάρχει υδατικό διάλυμα θειϊ-

κού οξέος και δύο πλάκες από μόλυβδο. Οι δύο πλάκες, εμβαπτιζόμενες 

μέσα στο διάλυμα, προσβάλλονται από το θειϊκό οξύ και καλύπτονται από 

στρώμα θειϊκού μολύβδου. Μεταξύ των δύο πλακών καμία διαφορά δυνα-

μικού δεν παρατηρείται, αφού αυτές αποτελούνται από το ίδιο υλικό. 

Αν όμως συνδέσουμε αυτές με πηγή συνεχούς τάσης (σχ. 355) - οπότε 

ο συσσωρευτής διαρρέεται από ρεύμα - γίνεται ηλεκτρόλυση και λαμβά-

νουν χώρα ορισμένες χημικές αντιδράσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 

να μετατρέψουν την μεν άνοδο σε διοξείδιο του μολύβδου (PbO2), την δε 

κάθοδο σε μόλυβδο (Pb). Τώρα, λέμε, ότι o συσσωρευτής φορτίστηκε. 

 

 

 
 

 

 
 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φυσικού), Τόμος Δεύτερος, Οπτική-

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 287-288. 
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Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Να εξηγήσουμε τα εξής: 

Αν συνδέσουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα τον συσσωρευτή, τότε γίνεται η-

λεκτρόλυση και δημιουργούνται ορισμένες χημικές αντιδράσεις. 

Η εξήγηση του φαινομένου είναι η εξής: 

Στο ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

(=ηλεκτρόνια φορτισμένα με πρόσθετο μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και με θετικό ηλεκτρικό φορτίο), αλλά και ιόντα ηλεκτρο-

νίων (=ηλεκτρόνια φορτισμένα με πρόσθετο μαγνητικό φορτίο θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων και με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο).  

Αυτά απωθούνται μεταξύ τους στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, ενώ 

στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται (όπως ήδη εξηγήσαμε). 

Έτσι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται αρχικά με τα ιόντα 

των ηλεκτρονίων και τα μεν θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούμενα 

απομακρύνονται και εξωθούνται προς το ένα άκρο-αγωγό, που εδώ είναι 

το ένα ηλεκτρόδιο ή η μια πλάκα από μόλυβδο, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων απωθούμενα απομακρύνονται και εξωθούνται προς το 

ένα άκρο-αγωγό, που εδώ είναι το άλλο ηλεκτρόδιο ή η άλλη πλάκα από 

μόλυβδο. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, όμως, καθώς απωθούνται έλκουν 

αρχικά πρωτόνια, που έχουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τους (αφού τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και δη-

μιουργούν πόλο). Στην συνέχεια μέσω αυτών των πρωτονίων, έλκουν μετά 

άτομα και μόρια (μέσω των εσωτερικών βαρυτικών πόλων των θεμελιω-

δών ιόντων των πρωτονίων. Μιλάμε ότι έλκουν όσα από τα πρωτόνια φέ-

ρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων στο εσωτερικό τους). Μέσω αυτών των πρωτονίων, λοι-

πόν, έλκουν τα αντίστοιχα άτομα, μόρια. 

Ομοίως, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, καθώς απωθούνται έλ-

κουν αρχικά πρωτόνια, που έχουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τους (αφού τα θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

και δημιουργούν πόλο). Στην συνέχεια μέσω αυτών των πρωτονίων, έλ-

κουν μετά άτομα και μόρια (μέσω των εσωτερικών βαρυτικών πόλων των 

θεμελιωδών ιόντων των ηλεκτρονίων. Μιλάμε ότι έλκουν όσα από τα πρω-

τόνια φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο εσωτερικό τους). Μέσω αυτών των 

πρωτονίων, λοιπόν, έλκουν τα αντίστοιχα άτομα, μόρια. 

 

Αφού όμως έχουν απωθηθεί αρκετά μεταξύ τους (τα θεμελιώδη ιόντα 

και μαζί με αυτά τα άτομα-μόρια τα οποία έχουν φορτισθεί έτσι από τα 
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θεμελιώδη ιόντα), ισχύει ότι στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων φορτίζουν τους δομικούς λίθους των πρωτο-

νίων που βρίσκονται στον έναν αγωγό ή ηλεκτρόδιο ή πλάκα από μόλυβδο 

εδώ, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων επίσης φορτίζουν τους δο-

μικούς λίθους των πρωτονίων που βρίσκονται στον άλλο αγωγό ή ηλε-

κτρόδιο ή πλάκα από μόλυβδο εδώ (τα πρωτόνια εξηγήσαμε ότι μπορούν 

να φορτίζονται με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αλλά και με θεμελιώδη ιό-

ντα ηλεκτρονίων, αφού φέρουν τέτοια θεμελιώδη ιόντα μέσα στους εσω-

τερικούς-βαρυτικούς τους πόλους). 

 

Έτσι στην μια πλάκα (ή ηλεκτρόδιο ή αγωγό) από μόλυβδο έχουμε αυ-

ξημένο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, ενώ στην άλλη πλάκα (ή ηλεκτρόδιο ή αγωγό) επίσης από μό-

λυβδο έχουμε αυξημένο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Αφού φορτιστούν οι δύο πλάκες από μόλυβδο, η μια πλάκα με ισχυρό 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και η άλλη πλάκα με ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τώρα γίνεται το εξής: 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που βρίσκονται στο ένα άκρο της 

πλάκας έστω το Α, φορτίζουν και τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται εκεί. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στο άλλο άκρο 

της πλάκας έστω το Β, φορτίζουν και τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται εκεί. 

Τότε, τα ηλεκτρόνια αυτά έλκονται, επειδή στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων. 

Τότε δημιουργούνται τα ελεύθερα ηλεκτρόνια 

 

Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, δεν έλκονται μόνον μεταξύ τους, αλλά έλκο-

νται και με όλα τα άλλα χημικές ενώσει και χημικά στοιχεία που συνα-

ντούν στον πορεία του, οπότε αλληλεπιδρούν με αυτά κατά τον ίδιο τρόπο, 

δηλαδή: 

Αν τα χημικά στοιχεία ή οι χημικές ενώσεις στην συσκευή μας, φέρουν 

ως ισχυρότερά τους το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων έλκονται με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που φέρουν ισχυ-

ρότερα το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων (στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται αυτά τα θεμε-

λιώδη ιόντα). Αν οι έλξεις των αυτές είναι ισχυρότερες από τις εσωτερικές 

έλξεις στην χημική ένωση, τότε διασπάται η χημική ένωση για να μας δώ-

σει νέα στοιχεία-ενώσεις-ρίζες. 

Αν τα χημικά στοιχεία ή οι χημικές ενώσεις στην συσκευή μας, φέρουν 

ως ισχυρότερά τους το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων έλκονται με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που φέρουν ι-
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σχυρότερα το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων (στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται αυτά τα θε-

μελιώδη ιόντα). Αν οι έλξεις των αυτές είναι ισχυρότερες από τις εσωτε-

ρικές έλξεις στην χημική ένωση, τότε διασπάται η χημική ένωση για να 

μας δώσει νέα στοιχεία-ενώσεις-ρίζες. 

 

 

«Πόλωση των ηλεκτροδίων κατά την ηλεκτρόλυση. 

Μέσα σε υδατικό διάλυμα θειϊκού οξέος εμβαπτίζουμε δύο ελάσματα 

από λευκόχρυσο και συνδέουμε αυτά με ηλεκτρική πηγή συνεχούς τάσης, 

παρεμβάλλοντας στο κύκλωμα και το μιλιαμπερόμετρο mA (σχ. 351, Ι). 

Το διάλυμα ηλεκτρολύεται, οπότε, όπως γνωρίζουμε, επί μεν της καθό-

δου εκλύεται υδρογόνο, επί δε της ανόδου οξυγόνο. Το μεγαλύτερο μέρος 

των παραγόμενων αερίων εκφεύγει, υπό μορφή φυσαλίδων, μέρος όμως 

αυτών επικάθηται επί των ηλεκτροδίων και σχηματίζει ένα λεπτότατο αό-

ρατο στρώμα, λόγω του οποίου επέρχεται μεταβολή της επιφάνειας των 

ηλεκτροδίων (πόλωση των ηλεκτροδίων). Λόγω της πόλωσης, εμφανίζεται 

ηλεκτρεγερτική δύναμη, της οποίας η φορά είναι αντίθετος προς την φορά 

της ΗΕΔ, που προκάλεσε την ηλεκτρόλυση και η οποία, εξαιτίας αυτού, 

καλείται αντηλεκτρεγερτική δύναμη…». 

 

 

 
 

Σχέδιο 351. 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φυσικού), Τόμος Δεύτερος, Οπτική-

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

Τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 285. 

 

Τα σωματίδια που επικολλώνται στο ηλεκτρόδιο φέρουν αντίθετο μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο με το ηλεκτρόδιο στο οποίο επικολλώ-

νται. Στην ουσία γίνεται το εξής. 

Π.χ. στο ηλεκτρόδιο της ανόδου έχουμε αυξημένο το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, που κατεβαίνει 

από την άνοδο μέσω των ηλεκτρονίων της. 
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Αυτό λοιπόν, έλκει τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια που βρίσκονται μέσα στις 

χημικές ενώσεις και τα χημικά στοιχεία της ηλεκτρολυτικής συσκευής που 

φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων (αφού στις σχετικά μακρινές αποστάσεις αυτά έλκο-

νται).  

Όταν όμως ελχθούν και φτάσουν στην άνοδο τέτοια θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων, μέσω των χημικών στοιχείων, ριζών, μορίων κ.λπ. τότε συμ-

βαίνει το εξής: 

Επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα απωθού-

νται μεταξύ τους, έχουμε την άπωσή τους. 

Έτσι, ενώ αρχικά είχαμε άλλη κατεύθυνση έλξης των χημικών στοι-

χείων, τώρα έχουμε αλλαγή πολικότητας και έχουμε αντίθετη την φορά 

κίνησης-κατεύθυνσης των χημικών στοιχείων, όταν αυτά επικολλώνται 

στο ηλεκτρόδιο της ηλεκτρολυτικής μας συσκευής. 
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8. Μαγνητισμός. Ιδιότητες του μαγνητισμού. 

Η έννοια και ο ορισμός του μαγνητικού πεδίου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του μαγνητικού πεδίου στον μαγνητικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του μαγνητικού πεδίου στον μαγνητικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της μαγνήτισης ενός υλικού και η δημιουργία δύο νέων 

πόλων στο μαγνητιζόμενο υλικό. 

Η εξήγηση της παραγωγής μαγνητισμού σε ένα υλικό όταν το τρί-

βουμε. 

 

 

«Ηλεκτρισμός 

Τα ηλεκτρικά φαινόμενα είναι γνωστά από τον 6ο π.Χ. αιώνα. Πρώτος 

ο Θαλής ο Μιλήσιος παρατήρησε πως το ήλεκτρο (αλλιώς κεχριμπάρι), 

όταν τριφτεί πάνω σε ύφασμα, αποκτά την ιδιότητα να έλκει ελαφρά αντι-

κείμενα. Ανάλογες παρατηρήσεις έκανε και ο Θεόφραστος, περίφημος γε-

ωλόγος και βοτανολόγος του 4ου π.Χ. αι., και ο Πλίνιος ο Νεότερος (1ος 

μ.Χ. αι.). Με το φαινόμενο ασχολήθηκε και ο Αριστοτέλης, που επισήμανε 

πως οι ελκτικές δυνάμεις του ηλέκτρου είναι πιο ασθενείς από του μα-

γνήτη». 

 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 317. 

 

Επεξηγήσεις – τοποθετήσεις: 

 

Με αφορμή τα παραπάνω να πάρουμε κατ’ αρχήν μια ράβδο μαγνήτη. 

Εξωτερικά φαίνεται απλή. Να επεξηγήσουμε, όμως, τα εξής: 

Με την τριβή παράγονται θεμελιώδη ιόντα. Παράγονται θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αν τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων είναι ισχυρότερα, τότε 

το σώμα στο οποίο παράγονται φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Αν τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων είναι ισχυρότερα, τότε 

το σώμα στο οποίο παράγονται φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Στον μαγνήτη όμως τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων είναι πολύ ισχυρά σε αυτόν. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι αυτά να απωθούνται προς τα δύο του άκρα, 

επειδή ακριβώς τα θεμελιώδη ιόντα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις α-

πωθούνται.  

Οι ιδιότητες του μαγνητισμού δεν οφείλονται στην μάζα του μαγνήτη, 

αλλά στα θεμελιώδη ιόντα που φέρει μέσα της η μάζα αυτή. 
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Αυτός είναι ο λόγος, τότε, που καθώς απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και καταλήγουν-απωθούμενα προς το ένα άκρο του μαγνήτη 

δημιουργούν πόλο, τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που φέρει 

θετικό ηλεκτρικό φορτίο ενώ τα άλλα θεμελιωδών ιόντα των ηλεκτρονίων 

απωθούνται και καταλήγουν στο άλλο άκρο του μαγνήτη, όπου κι αυτά 

εκεί δημιουργούν τον δικό τους πόλο, τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων που φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Έτσι παράγονται-δημιουργούνται οι δύο πόλοι ενός μαγνήτη. 

Εξάλλου, αυτός είναι ο λόγος που ο μαγνήτης αυξάνει το μαγνητικό του 

φορτίο προς τα δύο του άκρα, επειδή προς αυτά τα άκρα του απωθούνται 

τα θεμελιώδη ιόντα, ενώ στο κέντρο του μαγνήτη τα μαγνητικά φορτία 

μειώνονται, επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις αυτά τα θεμελιώδη 

ιόντα απωθούνται. Κι όταν εξασθενήσουν πολύ και δεν απωθούνται πλέον, 

στο κέντρο του, τότε το κέντρο του φέρει ανάλογα εξασθενημένο το μα-

γνητικό του φορτίο. 

Έτσι, ενώ η μάζα του μαγνήτη είναι η ίδια, όμως τα θεμελιώδη ιόντα 

απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και παράγουν-δημιουργούν 

πόλους. Αυτό εξάλλου μας δίνει την πληροφορία ότι όλα τα μαζί τα θεμε-

λιώδη ιόντα έλκονται και δημιουργούν-παράγουν έναν πόλο: τα μεν θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται όλα μαζί και δημιουργούν τον δικό 

τους πόλο, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων επίσης έλκονται όλα 

μαζί και δημιουργούν τον δικό τους επίσης πόλο. 

 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων δεν απωθούνται απλά στην ράβδο του μαγνήτη και δεν δημιουργούν 

απλά τους δύο μαγνητικούς του πόλους. 

Παρατηρούμε ότι μεταξύ των δύο πόλων κυκλοφορούν οι μαγνητικές 

δυναμικές γραμμές. Συγκεκριμένα από τον βόρειο (πιο ασθενή) μαγνητικό 

πόλο ξεκινούν οι μαγνητικές γραμμές και καταλήγουν στον άλλον, τον βό-

ρειο (ισχυρότερο) μαγνητικό πόλο. 

 

Όμως, εμείς γνωρίζουμε ότι ο κάθε ένας μαγνητικός πόλος εξασκεί ο-

λόγυρά του μαγνητικό πεδίο, δηλαδή και ο βόρειος (ασθενέστερος) και ο 

νότιος (ισχυρότερος) μαγνητικός πόλος εξασκούν ολόγυρά ντους μαγνη-

τικά πεδία. Με άλλα λόγια, και οι δύο μαγνητικοί πόλοι εκπέμπουν ολό-

γυρά τους μαγνητισμό και παράγουν το δικό τους μαγνητικό πεδίο ο κάθε 

ένας από τους δύο αυτούς μαγνητικούς πόλους. 

Πώς τότε τα μαγνητικά φορτία ξεκινούν μόνον από τον βόρειο μαγνη-

τικό πόλο και κατευθύνονται-έλκονται από τον νότιο μαγνητικό πόλο, ό-

ταν γνωρίζουμε ότι και από τους δύο μαγνητικούς πόλους παράγεται και 

εκπέμπεται το μαγνητικό τους φορτίο; 

 

Κανονικά, γνωρίζουμε, ότι και από τους δύο μαγνητικούς πόλους της 

παραπάνω μαγνητικής ράβδου εκπέμπονται μαγνητικά φορτία. 
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Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: 

Αφού τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται στην μαγνητική ράβδο και κατα-

λήγουν (απωθούμενα) στους δύο πόλους της, τότε γιατί έχουμε την δη-

μιουργία του μαγνητικού πεδίου από τον κάθε έναν πόλο;  

Τι αναγκάζει δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα να εκπέμπονται ή να απωθού-

νται από τον κάθε έναν μαγνητικό πόλο; 

 

Ας επιμηκύνουμε τώρα το μήκος της μαγνητικής αυτής ράβδου μέχρι 

να εξασθενήσει το φορτίο μεταξύ των δύο πόλων της. (Αυτό θα το δούμε-

παρατηρήσουμε σε μια μαγνητική βελόνη που θα τοποθετήσουμε ενδιά-

μεσα). 

Τότε θα δούμε ότι η μαγνητική βελόνη στρέφεται ή αποκλίνει λιγότερο, 

αφού τα φορτία που δέχεται είναι λιγότερα (όσο περισσότερο ισχυρά είναι 

τα φορτία του μαγνητισμού που δέχεται η μαγνητική βελόνη, παρατη-

ρούμε ότι τόσο περισσότερο αποκλίνει).    

 

Το ερώτημα έχει να κάνει με την εξής παρατήρηση: Ανεξάρτητα από 

την δύναμη έλξης που εξασκείται μεταξύ των δύο πόλων μιας μαγνητικής 

ράβδου, που οφείλεται η δύναμη άπωσης των θεμελιωδών ιόντων από τον 

πόλο τους (αφού όπως εξηγήσαμε ο κάθε ένας από τους μαγνητικούς πό-

λους εξασκεί μαγνητικό πεδίο ολόγυρά του;). 

 

Πιο πάνω, εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα για να απωθηθούν πρέπει 

να βρεθούν κοντά στα ομώνυμα τους στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

θεμελιώδη ιόντα. Δηλαδή, για να απωθηθούν τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του μαγνήτη μας, 

πρέπει να βρεθούν πολύ κοντά σε άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (α-

φού είναι γνωστό, όπως αναφέραμε, ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις με τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων). Αυτό λοιπόν συμβαίνει στον μαγνητικό πόλο των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων, δηλαδή για να απωθηθούν τα θεμελιώδη ιό-

ντα των πρωτονίων από τον πόλο αυτό και να δημιουργήσουν πεδίο ολό-

γυρα από τον μαγνητικό αυτό πόλο αυτό πρέπει να βρεθούν πολύ κοντά 

(δηλαδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις) με τα θεμελιώδη ιόντα των η-

λεκτρονίων (που είναι τα ομώνυμά τους στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις). Αυτό και γίνεται ως εξής: 

 

α) Η άπωση των θεμελιωδών ιόντων από τον μαγνητικό πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων, της μαγνητικής μας ράβδου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του μαγνητικού πεδίου στον μαγνητικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Μέσα στον δομικό λίθο του πρωτονίου (όπως και του ηλεκτρονίου) υ-

πάρχουν δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι: ο πόλος των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 
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Αν λοιπόν τα καταφθάνοντα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, στον πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της μαγνητικής ράβδου μας, αυξηθούν 

τόσο, ώστε να αλληλεπιδράσουν με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

(που βρίσκονται μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, στα πρωτόνια [και ηλεκτρόνια]), τότε εξα-

σκείται μεταξύ τους η άπωση.  

Εξαιτίας της άπωσης αυτής παράγεται το λεγόμενο μαγνητικό πεδίο 

γύρω από τον πόλο αυτό ή γύρω από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων. 

 

β) Η άπωση των θεμελιωδών ιόντων από τον μαγνητικό πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, της μαγνητικής μας ράβδου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του μαγνητικού πεδίου στον μαγνητικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Μέσα στον δομικό λίθο του πρωτονίου (όπως και του ηλεκτρονίου) υ-

πάρχουν δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι: ο πόλος των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αν λοιπόν τα καταφθάνοντα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, στον πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της μαγνητικής ράβδου μας, αυξη-

θούν τόσο, ώστε να αλληλεπιδράσουν με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων (που βρίσκονται μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων, στα πρωτόνια [και ηλεκτρόνια]), τότε εξα-

σκείται μεταξύ τους η άπωση.  

Εξαιτίας της άπωσης αυτής παράγεται το λεγόμενο μαγνητικό πεδίο 

γύρω από τον πόλο αυτό ή γύρω από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 

 

Επομένως, 

Όταν λέμε μαγνητικό πεδίο: 

α) Στον έναν μαγνητικό πόλο έχουμε το μαγνητικό πεδίο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων, ενώ 

β) Στον άλλον μαγνητικό πόλο έχουμε το μαγνητικό πεδίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Επίσης σε κάθε μαγνητικό πόλο υπάρχει μια δύναμη άπωσης του φορ-

τίου του, που εξαρτάται από τα ομώνυμα μαγνητικά φορτία θεμελιωδών 

ιόντων που βρίσκονται μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των 

θεμελιωδών ιόντων στα πρωτόνια (και ηλεκτρόνια) του πόλου αυτού. 

Το ανάλογο παρατηρείται και τον ηλεκτρικό πόλο μιας μπαταρίας, στο 

ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή. 

 

Επομένως, για να προκληθεί η άπωση των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων από τους δύο μαγνητικούς 

πόλους του υλικού του μαγνήτη, σημαίνει ότι ο μαγνήτης φέρει ισχυρά 
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φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων αντίστροφα. 

Άλλωστε, το ότι τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων παρά η μάζα του 

υλικού του μαγνήτη παίζουν τον ρόλο αυτό, της άπωσης δηλαδή μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων τους, αποδεικνύεται επειδή μπορούμε μια άλλη 

μάζα, ενός άλλου υλικού, π.χ. του σιδήρου να την φορτίσουμε και να την 

μετατρέψουμε σε μαγνήτη. 

Όταν λοιπόν λέμε να φορτίσουμε την μάζα του σιδήρου, σημαίνει ότι 

πρέπει να της παράσχουμε φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτός είναι ο λόγος που όταν μαγνητίζουμε ένα κομμάτι σίδερο, φρο-

ντίζουμε ώστε ο μαγνήτης που τρίβουμε πάνω στο κομμάτι του σιδήρου 

να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Η έννοια αυτής της ίδιας φοράς-

κατεύθυνσης του μαγνήτη, προκειμένου να μαγνητίσουμε τον σίδηρο, εί-

ναι ότι τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα (τα οποία παράγονται μέσω της 

τριβής του μαγνήτη μας) είναι δύο ειδών: θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Επειδή αυτά απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, πάνε και 

δημιουργούν πόλους (απωθούμενα). Ο κάθε τέτοιος πόλος βρίσκεται σε 

αντίθετη-αντιδιαμετρική κατεύθυνση με τον άλλο, αφού απωθούνται. 

Έτσι όσο εμείς κινούμε-τρίβουμε τον μαγνήτη μας κατά την ίδια κατεύ-

θυνση, τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων πάνε και κατευθύνονται προς τις ίδιες κατευθύνσεις και έτσι 

ενισχύονται οι πόλοι τους. 

Αν όμως αλλάζουμε συνέχεια την  φορά τριβής, τότε κατευθύνουμε 

προς άλλο σημείο-θέση τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα και διαχέεται το 

μαγνητικό τους φορτίο, αφού δεν βρίσκονται πλέον όλα συγκεντρωμένα 

σε μια θέση, ώστε να δημιουργήσουν πόλο. 

Έτσι, από την μαγνήτιση ενός κομματικού σιδήρου, παράγονται στον 

σίδηρο δύο νέοι μαγνητικοί πόλοι. 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο αποκτάει μαγνητικές ιδιότητες ένα υλικό όταν το 

τρίβουμε. 

Με άλλα λόγια, λόγω της τριβής παράγονται θεμελιώδη ιόντα: παράγο-

νται δηλαδή θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων. 

Αυτά φορτίζουν την μάζα του υλικού που τρίβουμε και έτσι δημιουρ-

γούν πόλους. Όμως εμείς παρατηρούμε τα αποτελέσματα του ενός-ισχυ-

ρότερου μαγνητικού πόλου 

 

 

 

  



34 

 

 

9. Η παραγωγή-δημιουργία των μαγνητικών δυναμικών γραμμών, 

αρχικά, αρχίζει και από τους δύο μαγνητικούς πόλους. 

 

 

Αν λοιπόν από τον κάθε μαγνητικό πόλο μιας μαγνητικής ράβδου, λη 

γενικά, αν από τους δύο μαγνητικούς πόλους εκπέμπονται τέτοια μαγνη-

τικά φορτία, τότε: 

Επειδή στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, θα έχουμε την 

μεταξύ τους έλξη, κατά τον εξής τρόπο: 

ι) Ο μαγνητικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, της μαγνη-

τικής ράβδου ή γενικά του μαγνήτη, θα έλξει τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων από τον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων. Τότε θα δημιουργηθούν οι μαγνητικές γραμμές από τον μαγνη-

τικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων προς τον άλλο μαγνητικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

ιι) Ο μαγνητικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, της μα-

γνητικής ράβδου ή γενικά του μαγνήτη, θα έλξει τα εκπεμπόμενα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων από τον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων. Τότε θα δημιουργηθούν οι μαγνητικές γραμμές από τον μα-

γνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς τον άλλο μαγνητικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

 

Επομένως, αρχικά θα ξεκινήσουν οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές και 

από τους δύο πόλους, αφού ο καθένας τους εκπέμπει το μαγνητικό του 

φορτίο ολόγυρά του αφενός, και αφετέρου ο άλλος μαγνητικός πόλος έλκει 

τα ετερώνυμά του μαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων του άλλου μα-

γνητικού πόλου. 

 

Εμείς όμως βλέπουμε τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές να κατευθύνο-

νται μόνον από τον έναν μαγνητικό πόλο (από τον βόρειο ή ασθενέστερο) 

προς τον άλλο (νότιο, που είναι ο ισχυρότερος), όπως βεβαιώνει η μαγνη-

τική μας βελόνη. 

Αυτό εξηγείται, όμως, επειδή τα μαγνητικά φορτία που κινούνται, όπως 

προαναφέραμε, από τον ένα  μαγνητικό πόλο προς τον άλλο, δεν είναι ίσα 

σε δυναμικό φορτίο.  

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερα τα μαγνητικά φορ-

τία των θεμελιωδών ιόντων, όπως αναφέραμε και σε άλλο κεφάλαιο και 

έτσι αυτά έλκουν και τα άλλα, τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που 

συναντούν στην πορεία τους και όλα μαζί έλκονται έτσι από τον νότιο μα-

γνητικό πόλο, που είναι και ο ισχυρότερος ή είναι ο πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων στις κοντινές αποστάσεις. 
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10. Οι έλξεις μεταξύ των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων είναι α-

μοιβαίες. 

Η εξήγηση ότι ένα μεταλλικό αντικείμενο ηλεκτρίζεται από τον κε-

ραυνό.  

Η εξήγηση της έλξης του κεραυνού από το αλεξικέραυνο ακίδας και 

της άπωσης του κεραυνού από το αλεξικέραυνο σφαίρας. 

Η μέτρηση-υπολογισμός της γενόμενης συμπίεσης-συμπύκνωσης 

των θεμελιωδών ιόντων για την μετατροπή τους σε μάζα-ύλη. 

Η εξήγηση της θέσης ότι η μάζα δημιουργήθηκε από τα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, επειδή ανακλά 

αυτά, μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών πόλων των πρωτονίων-ηλε-

κτρονίων. 

 

 

«Αλεξικέραυνο 

 

 

«Αλεξικέραυνο 

Το αλεξικέραυνο είναι 

μια απλή διάταξη, που έλ-

κει κεραυνούς και διοχε-

τεύει το ηλεκτρικό φορτίο 

τους βαθιά στο έδαφος. 

…». 

 

 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 1, σελ. 43-44. 

 

 

Επίσης: 

 

«Ανιχνευτής μετάλλων 

Ο ανιχνευτής μετάλλων είναι συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για την 

ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων που είναι θαμμένα στο έδαφος. Η λει-

τουργία του βασίζεται στην εκπομπή και στην ανάκλαση ραδιοκυμάτων. 
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Τα μέταλλα έχουν την ιδιότητα να ανακλούν ένα μικρό μέρος της ακτι-

νοβολίας, ενώ κάποια ποσότητα την απορροφούν. 

Τα ανακλώμενα κύματα λαμβάνονται από το κύκλωμα λήψης του ανι-

χνευτή, που ενισχύει το σήμα και το μετατρέπει σε ήχο. 

Όταν τα ραδιοκύματα προσκρούσουν σε κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, 

η συχνότητα του σήματος μεταβάλλεται και επομένως αλλάζει η χροιά του 

ήχου. Έτσι, ο χειριστής της συσκευής αντιλαμβάνεται την παρουσία αντι-

κειμένου». 

 

 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 1, σελ. 65-66. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

α) Η έλξη του κεραυνού, αναφέραμε σε άλλο κεφάλαιο συμβαίνει για 

τον εξής λόγο: 

Τα μέταλλα φέρουν ισχυρό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αν λοιπόν έχουμε τέτοια φορτία στην ατμόσφαιρα (κεραυνούς) τότε 

αυτά έλκονται μεταξύ τους, με αμοιβαίες έλξεις. 

Έτσι, αν κρατούμε ένα μεταλλικό αντικείμενο, τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων της ατμόσφαιρας έλκονται με εκείνα που φέρουν 

τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων μέσα στους εσωτε-

ρικούς-βαρυτικούς τους πόλους των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Ε-

πίσης, τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της ατμόσφαιρας 

έλκονται με εκείνα που φέρουν τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς τους πόλους των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αμέσως μετά, καθώς έχουν πλησιάσει μεταξύ τους αυτά τα αυξημένα 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων και φόρτισαν έτσι το μεταλλικό αντικείμενο 

που κρατάμε, στην συνέχεια απωθούνται. Μετά όμως και πάλι έλκονται, 
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αφού μόλις πάνε να απωθηθούν μέρος τους έλκεται στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις και τότε παράγεται ηλεκτρισμός. 

Έτσι όταν κρατάμε μεταλλικό αντικείμενο αυτό ηλεκτρίζεται και μας 

καίει ο κεραυνός κ.λπ. 

Καθώς όμως το αλεξικέραυνο φέρει ακίδα στο πάνω μέρος του, εκεί 

συγκεντρώνονται φορτία θεμελιωδών ιόντων της ατμόσφαιρας (κεραυνού) 

που αλληλεπιδρούν με εκείνα που φέρει το μέταλλο. 

Τότε τα φορτία απωθούνται, αφού τα θεμελιώδη ιόντα που έρχονται έλ-

κονται από εκείνα της ακίδας, είναι έτσι λιγότερο ισχυρά εκείνα τα ακίδας 

και απωθούνται. 

Αν όμως αντί για ακίδα έχουμε ένα στρόγγυλη σφαίρα, τότε αυτή φέρει 

ισχυρότερα, ενδεχομένως, τα φορτία της σε σύγκριση με τα ερχόμενα φορ-

τία θεμελιωδών ιόντων της ατμόσφαιρας (κεραυνού) και έτσι τα απωθεί. 

Ο κεραυνός τότε απωθείται. 

 

β) Εξηγήσαμε ότι τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, καθώς απωθούνται από μια πηγή (όταν πλησιά-

σουν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις), τότε έλκονται από άλλα τέτοια 

θεμελιώδη ιόντα (αφού θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με άλλα θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων και δημιουργούν πόλο, και θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και δημιουρ-

γούν επίσης πόλο). 

Αν όμως τα θεμελιώδη ιόντα που εκπέμπει ο ανιχνευτής δεν φόρτιζαν 

το μέταλλο που έχει ανακαλύψει (ο ανιχνευτής), τότε δεν θα εκπέμπονταν 

πλέον ήχος. 

Η εκπομπή ήχου έχει να κάνει με το εξής φαινόμενο: 

Τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα (ραδιοκύματα) του ανιχνευτή, όταν 

πλησιάσουν στο μέταλλο, ανακλώνται από αυτό επειδή το μέταλλο φέρει 

ισχυρά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων του. Λόγω δηλαδή του ισχυρού φορτίου των θεμελιω-

δών ιόντων του μετάλλου, όταν φτάσουν σε αυτό τα εκπεμπόμενα θεμε-

λιώδη ιόντα του ανιχνευτή τότε απωθούνται από το μέταλλο. Έτσι μέρος 

από αυτά επιστρέφει στον ανιχνευτή. 

 

Αν όμως αυξήσουμε την ισχύ των εκπεμπόμενων θεμελιωδών ιόντων 

(ραδιοκυμάτων) και πάλι θα παρατηρήσουμε την ανάκλασή τους. 

Όσο κι αν αυξήσουμε την ισχύ των εκπεμπόμενων θεμελιωδών ιόντων 

(ραδιοκυμάτων), θα παρατηρούμε πάλι ανάκλασή τους. 

Αυτό σημαίνει ότι τα θεμελιώδη ιόντα που υπάρχουν μέσα στο εσωτε-

ρικό του μετάλλου είναι ισχυρότερα από εκείνα που εκπέμπουμε εμείς από 

τον ανιχνευτή. 

Επειδή παρόλη την ισχύ που δίνουμε στην εκπομπή θεμελιωδών ιόντων 

του ανιχνευτή, θα παρατηρούμε και πάλι την ανάκλασή τους, αυτό σημαί-

νει ότι η ισχύς των θεμελιωδών ιόντων που βρίσκονται στο μέταλλο είναι 
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ισχυρότερο από εκείνη που εμείς χορηγούμε προς τα ραδιοκύματα του α-

νιχνευτή. 

Αυτό πάλι σημαίνει με την σειρά του, ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που φέρουν τα πρωτόνια (πρωτίστως) 

και τα ηλεκτρόνια (δευτερευόντως) του μετάλλου εξακολουθούν και είναι 

ισχυρότερα όσο το μέταλλο αυτό παραμένει ακέραιο. Αν σε κάποια στιγμή 

αυξηθεί αυτή η εκπεμπόμενη ισχύς π.χ. με λέιζερ κ.λπ. τότε το ίδιο το μέ-

ταλλο διαλύεται. 

Επομένως, λέμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων που φέρουν τα πρωτόνια (πρωτίστως) είναι η ίδια η 

μάζα τους, επειδή αυτή ανακλά τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα του ανι-

χνευτή. (Εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο ότι για να παραχθεί κύμα απαιτεί-

ται η έλξη και των δύο ειδών θεμελιωδών ιόντων. Επομένως, αυτά ανα-

κλώνται από τα ομώνυμά τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων, όταν πέσουν στο μέταλλο, όταν φτάσουν εκεί). 

Με άλλα λόγια, αυτό πιο πέρα σημαίνει ότι η ίδια η μάζα των πρωτο-

νίων-ηλεκτρονίων έχει δημιουργηθεί από τα παραπάνω αυτά θεμελιώδη 

ιόντα. 

Αυτή είναι η αιτία της εκπομπής των εκπεμπόμενων θεμελιωδών ιόντων 

από τον ανιχνευτή (ραδιοκυμάτων). 

Όσο υπάρχει η εκπομπή των θεμελιωδών ιόντων (ραδιοκύματος) προς 

τον ανιχνευτή και αυτός ανακλά αυτά, αυτό σημαίνει ότι τα θεμελιώδη 

ιόντα του μετάλλου είναι ισχυρότερα από εκείνα που εκπέμπει ο ανιχνευ-

τής. 

Αν όμως τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα διέλυαν ή διασπούσαν το 

μέταλλο, τότε αυτό σημαίνει ότι τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα (από το 

λέιζερ, πυρηνική εκπομπή κ.λπ.) είναι ισχυρότερα από εκείνα που φέρει το 

μέταλλο. 

Στην περίπτωση λοιπόν που ισχύει ότι η εκπομπή των θεμελιωδών ιό-

ντων (ραδιοκύματος) προς τον ανιχνευτή είναι ισχυρότερη από εκείνη του 

μετάλλου, λέμε δηλαδή ότι η ίδια η μάζα του μετάλλου φέρει θεμελιώδη 

ιόντα ή ότι η ίδια αυτή η μάζα δημιουργήθηκε από την συμπύκνωση-συ-

μπίεση των θεμελιωδών ιόντων. 

 

Ανάλογα μπορούμε να υπολογίσουμε και την συμπύκνωση-συμπίεση 

της μάζας των θεμελιωδών ιόντων κάθε σώματος. 
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11. Ο ελλειπτικός γαλαξίας – η εξήγηση της δημιουργίας της μικρής 

ή μεγάλης έλλειψης στον γαλαξία. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του σχήματος της σπείρας μεταξύ των 

ελκόμενων θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του κανονικού-απλού σπειροειδούς γα-

λαξία.  

Η εξήγηση της δημιουργίας του ραβδωτού σπειροειδούς γαλαξία. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του ακανόνιστου γαλαξία.   

 

 

Ας πάμε να πάρουμε μια σχετική εικόνα με την επεξήγησή της, για να 

μας βοηθήσει σε όσα θα πούμε. 

 

 
 
Οι γαλαξίες, ανάλογα με το σχήμα τους, ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: ελλει-

πτικοί, σπειροειδείς και ακανόνιστοι (χωρίς καθορισμένο σχήμα). 

Οι σπειροειδείς γαλαξίες διακρίνονται σε κανονικούς και σε ραβδωτούς. Στους κα-

νονικούς, οι βραχίονες ξεκινούν από τον πυρήνα και εκτυλίσσονται φυγόκεντρα γύρω 

από αυτόν. Στους ραβδωτούς, οι βραχίονες ξεκινούν από τα άκρα μιας ατράκτου, η 

οποία διέρχεται από τον πυρήνα τους.  

Οι ελλειπτικοί γαλαξίες μοιάζουν με τους σπειροειδείς, αλλά δεν έχουν βραχίονες.  
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Ο Γαλαξίας μας είναι κανονικός σπειροειδής. Εκτελεί μια πλήρη περιστροφή γύρω 

από το άξονά του σε 225 εκατομμύρια χρόνια. 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 1, σελίδα 170. 

 

Ας επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε μερικά θέματα εδώ, επειδή αποτε-

λούν συνέχεια των παραπάνω νοημάτων μας, ενώ η κανονική σειρά της 

δημιουργίας των γαλαξιών και των άστρων είναι στην τέταρτη Ημέρα της 

Δημιουργίας του κόσμου. 

 

 

Επεξηγήσεις – σχόλια: 

 

Έστω δύο ενεργειακοί πόλοι, δηλαδή δύο πόλοι θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων ο ένας, και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων ο άλλος. 

Οι δύο παραπάνω πόλο είναι ο καθένας τους θεμελιώδη ιόντα, αλλά πε-

ρίπου σε ίσες αποστάσεις. 

Εξαιτίας των περίπου ίσων μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών τους φορ-

τίων, δημιουργούν τότε με την μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική τους αλλη-

λεπίδραση τις δύο από τις τρεις γενικές κατηγορίες των σχημάτων των γα-

λαξιών, δημιουργούν δηλαδή τους ελλειπτικούς και τους σπειροειδείς γα-

λαξίες. 

Ας δούμε αναλυτικότερα το θέμα. 

 

 

α) Ο ελλειπτικός γαλαξίας – η εξήγηση της δημιουργίας της μικρής 

ή μεγάλης έλλειψης στον γαλαξία. 

Έχουμε έλξη μεταξύ δύο συνόλων ενέργειας θεμελιωδών ιόντων α ο έ-

νας και β ο άλλος. 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται αρ-

χικά. Η άπωση της φορτισμένης μάζας τους, την οποία έλκουν (μέσω των 

θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων-ηλεκτρονίων), απωθείται προς δύο α-

ντίθετες κατευθύνσεις. 

Στην φάση που ο γαλαξίας αυτός βρίσκεται στο στάδιο της άπωσής του, 

το κάθε ένα από τα δύο απωθούμενα-απομακρυνόμενα κέντρα θεμελιω-

δών ιόντων, έλκει και μάζα.  

Τότε συμβαίνουν τα εξής: 

α1) Δημιουργία γαλαξία μικρής έλλειψης. 

Αν ο γαλαξίας αυτός που υφίσταται άπωση λόγω της άπωσης των δύο 

εσωτερικών του πόλων θεμελιωδών ιόντων, που έλκουν και τις μάζες του, 

και βρισκόμαστε στην αρχική του φάση της άπωσης, τότε δημιουργείται 

ένα σχήμα έλλειψης όσο αυτοί οι δύο πόλοι του απομακρύνονται. 

α2) Δημιουργία γαλαξία μεγάλης έλλειψης. 
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Όσο, ακόμη διαστέλλονται αυτοί οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι 

του και απωθούνται, τόσο μεγαλώνει η έλλειψη και το σχήμα του γαλαξία 

αυτού γίνεται όλο και περισσότερο ελλειπτικό με την μεγαλύτερη ακτίνα 

του (της έλλειψης) να αυξάνει, ενώ η μικρότερη ακτίνα του (της έλλειψής 

του) να μικραίνει. 

 

 

β) Ο σπειροειδής γαλαξίας - η εξήγηση της δημιουργίας του. 

 

Καθώς οι φορτισμένες μάζες του γαλαξία απωθούνται αρχικά, όταν α-

πωθηθούν αρκετά, μετά από ένα όριο απόστασης δεν εξασκούνται πλέον 

ισχυρά το φορτίο άπωσής τους. Τότε, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, 

τα δύο είδη φορτίων έλκονται και αρχίζουν να πλησιάζουν και πάλι μεταξύ 

τους.  

Ο γαλαξίας αυτός τότε δημιουργεί κάμψη των δύο βραχιόνων-άκρων 

του, επειδή αυτά στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται (φέρουν θε-

μελιώδη ιόντα και έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, ενώ είχαν 

απωθηθεί στις σχετικά κοντινές αποστάσεις), από τα απέναντί τους ενερ-

γειακά κέντρα θεμελιωδών ιόντων-πόλοι.    

Τα γύρισμα-λύγισμα των βραχιόνων του γαλαξία δημιουργεί το σχήμα 

σπείρας, για τον εξής λόγο: Στον χώρο που θα μπορούσε να έλκονται (να 

έλκονται οι δύο δηλαδή βραχίονές τους), εξασκούνται και ομώνυμα μα-

γνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία τα οποία προκαλούν-δημιουργούν α-

πώσεις (είναι μεν ισχυρότερα τα ετερώνυμα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία, όμως δεν παύουν να εξασκούνται και τα ομώνυμά τους τέτοια). 

Έτσι έλκονται προς την αντίθετη πλευρά, όπου δεν τους εξασκούνται τα 

παραπάνω ομώνυμα απωστικά φορτία (που εξασκούνται καθώς πλησιά-

ζουν μεταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα σκέτα ακόμη, χωρίς δηλαδή να έλ-

κουν-σέρνουν μαζί τους και ύλη) και γι’ αυτό δημιουργούν το σχήμα της 

σπείρας προς την αντίθετη πλευρά του κάθε ενεργειακού πόλου. 

Τότε έχουμε τον σπειροειδή γαλαξία. 

 

β1) Η εξήγηση της δημιουργίας του κανονικού-απλού σπειροειδούς 

γαλαξία.  

Αν σε έναν σπειροειδή γαλαξία τα φορτία ενέργειας είναι μικρά, τότε 

έχουμε την δημιουργία των σπειρών του απευθείας από τον πυρήνα του. 

Εξηγήσαμε, σε άλλο κεφάλαιο, ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του 

ενός βραχίονά του έλκουν και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, και επίσης, 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (που βρίσκονται στον άλλον βραχί-

ονά του) έλκουν και θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Καθώς όμως οι δύο αρχικοί βραχίονες οι φορτισμένοι με θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων ο ένας και με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων ο άλλος, απο-

μακρύνονται από το κέντρο και στις σχετικά μακρινές αποστάσεις παύει 

να εξασκείται μεταξύ τους το μαγνητικό φορτίο άπωσης, έχουμε τότε την 
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δημιουργία σπειρών. Τότε όμως εξασκούνται μέσα από τον κάθε τέτοιον 

βραχίονα επίσης απώσεις μεταξύ των ομώνυμων μαγνητικών-ηλεκτρομα-

γνητικών του φορτίων και έτσι διασπάται και πάλι ο αρχικός βραχίονας σε 

δύο επιμέρους βραχίονες. Αυτό γίνεται, επειδή, όπως εξηγήσαμε, το κάθε 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων, έλκει στις σχετικά μακρινές αποστάσεις του 

και το ετερώνυμό του μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά και έτσι έχουμε και 

πάλι την δημιουργία ζεύγους θεμελιωδών ιόντων (βλέπε σχετικά και κύ-

ματα κ.λπ.) 

Έτσι, σε κάποιες σχετικά μακρινές αποστάσεις, όταν δηλαδή εξασθενεί 

το φορτίο άπωσης από τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του γαλαξία 

προς τους βραχίονές του, τότε αυτοί έλκονται καθώς έλκουν το ετερώνυμό 

τους μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο (αυτό έλκεται και σκέτο, χωρίς 

δηλαδή την μεταφορά μάζας, γιατί είναι φορτίο ενέργειας). Κι έλκεται 

(αυτό το ετερώνυμο μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτίο) συνήθως απευ-

θείας από τον άλλον βραχίονα, γι’ αυτό κι έχουμε την διάσπαση αυτή 

στους κανονικούς σπειροειδείς γαλαξίες (ενώ λιγότερο μάλλον έχουμε τέ-

τοια στους ραβδωτούς σπειροειδείς γαλαξίες). 

β2) Η εξήγηση της δημιουργίας του ραβδωτού σπειροειδούς γαλα-

ξία. 

Αν όμως τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του γαλαξία φέρουν αρ-

κετά ισχυρό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τους, τότε αυτά α-

πωθούνται μεν, αλλά δεν γίνονται ελλειπτικοί γαλαξίες, επειδή φέρουν 

πολύ ισχυρά τα φορτία τους. 

Τότε καθώς απωθούνται παράγουν ένα «ευθύγραμμο τμήμα» που είναι 

το στάδιο άπωσής των. Στα άκρα του παραγόμενου αυτού ευθυγράμμου 

τμήματος εξασθενούν πια τα φορτία άπωσής των. Τότε εξασκούνται ισχυ-

ρότερα τα φορτία έλξης και παράγουν τις δύο σπείρες του γαλαξία, όπως 

τις βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα μας. 

 

 

γ) Η δημιουργία του ακανόνιστου γαλαξία. 

Αν όμως το ένα από τα δύο ενεργειακά κέντρα-πόλοι του γαλαξία είναι 

με διαφορά ισχυρότερο από το άλλο, τότε θα έχουμε την παραγωγή-δη-

μιουργία του ακανόνιστου γαλαξία. 

Έτσι: 

Στην περίπτωση του παραπάνω σχήματος της έλλειψης, η έλλειψη θα 

είναι ακανόνιστη (μιλάμε για σχήμα γαλαξία που θα έμοιαζε κάτι από ελ-

λειπτικό γαλαξία, έναν ακανόνιστο ελλειπτικό δηλαδή). 

Στην περίπτωση του παραπάνω απλού σπειροειδούς, αυτός και πάλι θα 

είναι ακανόνιστος σπειροειδής (μιλάμε για σχήμα γαλαξία που θα έμοιαζε 

κάτι από απλό σπειροειδή). 
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Στην περίπτωση του παραπάνω ραβδωτού σπειροειδούς, αυτός θα είναι 

και πάλι ακανόνιστος ραβδωτός σπειροειδής (μιλάμε για σχήμα γαλαξία 

που θα έμοιαζε κάτι από ραβδωτό σπειροειδή). 

Ο ακανόνιστος γενικά γαλαξίας προκύπτει, επειδή το ένα από τα δύο 

εσωτερικά-βαρυτικά του φορτία είναι ισχυρότερο και απωθεί ισχυρότερα 

το άλλο. Σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτει ομοιόμορφο γεωμετρικό σχήμα 

δημιουργίας του. 
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12. Η εξήγηση της διαστολής των σωμάτων. 

Από τι προκαλείται η διαστολή εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρα-

σίας. 

Τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται προς όλες τις διευθύνσεις. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται ομοιόμορφα και ισομερώς 

και πότε ανομοιόμορφα και ανισομερώς. 

Η εξήγηση της συστολής των σωμάτων. 

Από τι προκαλείται η συστολή εξαιτίας της μείωσης της θερμοκρα-

σίας. 

Τα θεμελιώδη ιόντα, έλκονται από όλες τις διευθύνσεις. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται ομοιόμορφα και ισομερώς και 

πότε ανομοιόμορφα και ανισομερώς. 

 

 

 

«4. Διαστολή και συστολή των σωμάτων. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

Πείραμα 1ο. 

Έχω μια σφαίρα σιδερένια, η οποία κρέμεται από μια αλυσίδα. Η 

σφαίρα αυτή περνά ακριβώς και με ευκολία από ένα μεταλλικό δαχτυλίδι. 

Και η σφαίρα και το δαχτυλίδι είναι στερεωμένα σε ένα σιδερένιο ορθο-

στάτη (Σχήμα 6).  

 

 
 

 

 

Αν θερμάνουμε την σφαίρα στην φλόγα ενός καμινέτου και μετά επιχει-

ρήσω να την περάσω από το δαχτυλίδι, βλέπω ότι είναι αδύνατο να περά-

σει. Αυτό φανερώνει ότι αυξήθηκε ο όγκος της σφαίρας.  

Όταν όμως η σφαίρα κρυώσει, τότε πάλι περνά εύκολα από το δαχτυ-

λίδι. Αυτό φανερώνει ότι η σφαίρα κρύωσε, έγινε όση ήταν, πριν την ζε-

στάνω, ελαττώθηκε δηλαδή ο όγκος της. …………». 

 

Η μετάφραση στην δημοτική έγινε από τον υποφαινόμενο. 
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«Φυσική Πειραματική» Τάξις Ε΄, Αρκουδέα-Κατσίκα, Αριθμ. εγκριτι-

κής απόφασης 80315/13-7-1955 Υπ. Παιδείας και δια της υπ’ αριθμ. 

103901/21-7-67 απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Αθήνα 

1967, σελ. 16. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Α. Για την διαστολή των σωμάτων 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας δεν διαστέλλεται από μόνο του το 

υλικό, αφού υπάρχουν δυνάμεις συνάφειας στην ύλη. 

Όμως, με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τα οποία βρίσκονται μέσα 

στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των πρωτονίων και των ηλεκτρο-

νίων. 

Αυτά, απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και έτσι απομα-

κρύνονται μεταξύ τους. Συγχρόνως, όμως έλκουν και τις μάζες των πρω-

τονίων και των ηλεκτρονίων (από τις οποίες δημιουργήθηκαν), μέσω των 

εσωτερικών τους πόλων θεμελιωδών ιόντων. Η έλξη τους αυτή (των θεμε-

λιωδών ιόντων προς τις μάζες) είναι δυνατή και εφικτή μόνον όταν η πα-

ραγόμενη ποσότητα θεμελιωδών ιόντων είναι ισχυρότερη από την εξα-

σκούμενη μέσα από τους εσωτερικούς-βαρυτικούς αυτούς πόλους θεμε-

λιωδών ιόντων που φέρουν τα πρωτόνια πρωτίστως, και τα ηλεκτρόνια 

δευτερευόντως. 

Έτσι, όταν τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και ηλεκτρονίων 

γίνουν ισχυρότερα από τα ήδη υπάρχοντα (ως προς το εξασκούμενο φορ-

τίο τους) στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια, τότε έλκουν κατά την φάση της άπω-

σής τους και ολόκληρα αυτά τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια. 

Αποτέλεσμα του παραπάνω είναι η διαστολή του σώματος που θερμαί-

νεται και η αύξηση του όγκου του. 

 

Να σημειώσουμε ακόμη ότι: τα θεμελιώδη ιόντα όταν απωθούνται, α-

πωθούνται προς όλες τις διευθύνσεις. 

Αυτό αποδεικνύει και η διαστολή και η αύξηση του όγκου της σφαίρας 

προς όλες τις διευθύνσεις. Στην παραπάνω περίπτωση τα θεμελιώδη ιόντα 

απωθούνται ομοιόμορφα ή ισομερώς. 

 

Λόγω του σχήματος της ύλης όμως συμβαίνει να παράγονται αλλά και 

απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα, περισσότερα, προς το μέρος που έχει το 

σχήμα του υλικού μέσου-αντικειμένου το οποίο θερμαίνεται. 

Έτσι, αν το σχήμα του είναι επίμηκες (π.χ. θερμαίνεται μια ράβδος), 

τότε τα περισσότερα θεμελιώδη ιόντα παράγονται προς το μέρος που υ-

πάρχει η περισσότερη μάζα της επιμήκους ράβδου, δηλαδή προς π.χ. ορι-



46 

 

ζόντια θέση-διεύθυνση. Τότε δηλαδή, και τα παραγόμενα θεμελιώδη ιό-

ντα, επειδή απωθούνται ανομοιόμορφα (δηλαδή τα περισσότερα προς το 

μέρος του σχήματος της ράβδου) αλλά και ανισομερώς, λέμε ότι η ράβδος 

αυξάνεται προς το μέρος τους. 

 

 

Β. Για την συστολή των σωμάτων 

Με την μείωση της θερμοκρασίας δεν συστέλλεται από μόνο του το υ-

λικό, χωρίς αιτία. 

Όμως, με την μείωση της θερμοκρασίας αυξάνεται το φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Με άλλα λόγια, τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα που υπήρχαν στην 

φάση της αύξησης της θερμοκρασίας, έλκονται τώρα με το κρύο, έλκονται 

από τους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, πρωτίστως από τα πρω-

τόνια και δευτερευόντως από τα ηλεκτρόνια. 

Έτσι, δεν εξασκούνται πια οι δυνάμεις άπωσης στις μάζες του υλικού 

και το υλικό αμέσως ελαττώνει τον όγκο του και συστέλλεται. Ισχύει κι 

εδώ ό,τι και με την διαστολή, δηλαδή: 

Η συστολή γίνεται κατά το σχήμα της μάζας του υλικού. 

Αν η μάζα έχει σχήμα σφαίρας, το υλικό συστέλλεται ομοιόμορφα και 

ισομερώς. 

Αν η μάζα έχει άλλο σχήμα, το υλικό συστέλλεται περισσότερο προς το 

μέρος όπου η μεγαλύτερη-περισσότερη μάζα του, αφού από εκεί εξασκεί-

ται και το ισχυρότερο φορτίο έλξης (από τα πρωτόνια που είναι εκεί συ-

γκεντρωμένα πρωτίστως, αλλά και τα ηλεκτρόνια δευτερευόντως). 
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13. Η αιτία της παραγωγής της θερμότητας. 

Η θερμότητα μεταδίδεται κατά κβάντα ενέργειας. 

Η αιτία που δεν παράγεται ούτε θερμότητα, ούτε βαρύτητα στο 

χώρο που είναι κενός αέρα. 

 

 

Από την παραπάνω ενότητα να συμπληρώσουμε και τα εξής: 

Η θερμότητα παράγεται λόγω της τριβής του φορτίου των θεμελιωδών 

ιόντων που έλκουν ηλεκτρόνια και μικρομάζες, μέσω των εσωτερικών-βα-

ρυτικών τους πόλων, με άλλα ηλεκτρόνια-πρωτόνια στην φάση της άπω-

σής των. Για τον λόγο αυτό και η ίδια η θερμότητα μεταδίδεται κατά κβά-

ντα ενέργειας και δεν είναι συνεχόμενη. 

Με άλλα λόγια, στην φάση της άπωσης κυρίως έχουμε ισχυρές συ-

γκρούσεις ηλεκτρονίων και άλλων σωματιδίων, επειδή τα απωθούμενα 

φορτία θεμελιωδών ιόντων έλκουν και μικρομάζες και σωματίδια και κα-

θώς απομακρύνονται προς διάφορες κατευθύνσεις έχουμε τις συγκρού-

σεις. 

Η σύγκρουση στην ουσία παράγεται επειδή ένα φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων που φέρει το απωθούμενο σωματίδιο (στην φάση της άπωσής του) 

συγκρούεται με άλλο φορτίο θεμελιωδών ιόντων που κι αυτό φέρει-έλκει 

ύλη-σωματίδια. 

Αν όμως είχαμε παραγωγή ηλεκτρισμού στο κενό αέρα, τότε παρότι έ-

χουμε έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, όμως δεν παράγεται θερμό-

τητα επειδή δεν υπάρχει ύλη για να έλξουν τα θεμελιώδη ιόντα. 

Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει, δεν παράγεται και η βαρύτητα στο κενό 

αέρα. 
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14. Η εξήγηση της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και 

της  παραγωγής των ακτίνων, όταν μια μεταλλική επιφάνεια βομβαρ-

δίζεται από ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια. 

Η εξήγηση της διαφοροποίησης του μήκους κύματος των ακτίνων 

Χ. 

 

 

«7-4 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ COMPTON 

Οι ακτίνες Χ 

Το 1895 ο Wilhelm Rontgen (Ρέντγκεν) ανακάλυψε ότι όταν ένα μέ-

ταλλο «βομβαρδιστεί» με ηλεκτρόνια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα 

εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή ονομά-

στηκε ακτίνες Χ ή ακτίνες Rontgen. Ακτίνες Χ χρησιμοποιούνται καθημε-

ρινά σήμερα για την λήψη κοινών ακτινογραφιών. Οι ακτίνες Χ έχουν 

μήκη κύματος από 0,001 nm, έως 1 nm. 

Ο μηχανισμός παραγωγής των ακτίνων Χ είναι ακριβώς ο αντίστροφος 

του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο μια με-

ταλλική επιφάνεια «βομβαρδίζεται» με ηλεκτρομαγνητικό κύμα και εκπέ-

μπει ηλεκτρόνια. Στις ακτίνες Χ η μεταλλική επιφάνεια «βομβαρδίζεται» 

με ηλεκτρόνια και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό κύμα. 

Όταν τα ηλεκτρόνια της δέσμης φτάνουν στην επιφάνεια του μετάλλου 

επιβραδύνονται απότομα. Η επιβράδυνση αυτή συνοδεύεται από εκπομπή 

ακτινοβολίας, το φωτόνιο τη οποίας θα έχει ενέργεια μικρότερη ή ίση με 

την ενέργεια του ηλεκτρονίου στο οποίο οφείλεται η εκπομπή του. 

Υπάρχει και άλλη αιτία για την οποία εκπέμπεται ακτινοβολία από τη 

μεταλλική επιφάνεια. Καθώς τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα άτομα της 

επιφάνειας του μετάλλου τούς μεταφέρουν ενέργεια. Τα άτομα διεγείρο-

νται, τα ηλεκτρόνιά τους δηλαδή μεταφέρονται σε στιβάδες μεγαλύτερης 

ενέργειας. Όταν αποδιεγείρονται, όταν δηλαδή τα ηλεκτρόνια επανέλθουν 

στην αρχική τους στιβάδα, εκπέμπουν στο περιβάλλον ενέργεια υπό μορφή 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύ-

θυνσης. Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ρά-

πτης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βι-

βλίων), Αθήνα 2011, σελ. 232 

 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει ένα μέταλλο όταν βομ-

βαρδιστεί με ακτινοβολία οφείλεται στο εξής φαινόμενο: 

Με τον βομβαρδισμό προκαλείται σύγκρουση των επερχόμενων ηλε-

κτρονίων με την μεταλλική επιφάνεια. 
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Από την σύγκρουση αυτή παράγονται θεμελιώδη ιόντα: παράγονται θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτά όμως, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, στο σημείο παραγωγής 

των απωθούνται και έτσι απομακρύνονται. Στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις όμως έλκονται και πάλι. Στην φάση της έλξης των έχουμε ενέργεια 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων να έλκεται με ενέργεια θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, είτε σκέτη, είτε εδώ με μικρούλη-μικρομάζα και ηλεκτρόνια, 

οπότε έχουμε την παραγωγή της συγκεκριμένης ακτινοβολίας των ακτίνων 

Χ. 

Η διέγερση των ατόμων, στην άλλη περίπτωση, είναι η φάση που τα 

άτομα προσλαμβάνουν-φορτίζονται με θεμελιώδη ιόντα, δηλαδή τα πρω-

τόνια και ηλεκτρόνια φορτίζονται στους εσωτερικούς-βαρυτικούς τους πό-

λους. Τότε τα πρωτόνια απωθούν τα ηλεκτρόνια (στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις, που εν προκειμένου αυξάνουν οι λεγόμενες σχετικά κοντινές 

αποστάσεις λόγω αύξησης και των δύο ειδών φορτίων των θεμελιωδών 

ιόντων) και έχουμε την φάση της διέγερσης του ατόμου, αφού το ηλεκτρό-

νιο απωθείται από το πρωτόνιό του (εφόσον αυξήθηκαν τα ομώνυμα με-

ταξύ τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία). Όταν όμως απομακρυν-

θεί αρκετά το ηλεκτρόνιο, τότε έλκεται και πάλι, επειδή ακριβώς στις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων και αντίστροφα. Τότε έχουμε την 

αποδιέγερση του ατόμου. 

 

Ανάλογα δε με την ταχύτητα σύγκρουσης (ή ταχύτητα κίνησης των η-

λεκτρονίων) αλλά και την επιφάνεια του μετάλλου, παράγονται ισχυρότε-

ρες (=με μικρότερο μήκος κύματος) ή ασθενέστερες (=με μεγαλύτερο μή-

κος κύματος) ακτίνες Χ. Αυτό, επειδή με βάση του δύο παραπάνω παρά-

γοντες έχουμε περισσότερη ή λιγότερη την παραγωγή των θεμελιωδών ιό-

ντων, μέρος των οποίων καθώς απομακρύνεται έλκεται και πάλι δημιουρ-

γώντας τα ηλεκτρομαγνητικά ζεύγη ενέργειας θεμελιωδών ιόντων, δη-

μιουργούνται δηλαδή πολλά συνεχόμενα ζεύγη ενέργειας θεμελιωδών ιό-

ντων που έλκονται, τα οποία αποτελούν και την ηλεκτρομαγνητικό ακτι-

νοβολία που σε αυτήν την ισχύ έχει την μορφή των ακτίνων Χ. 
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15. Η εξήγηση του φαινομένου-σκέδασης Κόμπτον (Compton).  

 

 

 

«7-4 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ COMPTON 

Η σκέδαση Compton (Κόμπτον) 

Η ύπαρξη φωτονίων επιβεβαιώθηκε πειραματικά το 1924 από τον Αμε-

ρικανό Arthur Holly Compton. Ο Compton παρατήρησε ότι όταν οι ακτί-

νες Χ προσπίπτουν πάνω σε μια υλική επιφάνεια ένα μέρος τους εκτρέπε-

ται από τα σωματίδια της ύλης (σκεδάζεται). Ο Compton διαπίστωσε ότι 

το σκεδαζόμενο τμήμα της ακτινοβολίας έχει μήκος κύματος μεγαλύτερο 

από το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (μικρότερη συ-

χνότητα). Οι μετρήσεις του Compton έδειξαν ότι η μεταβολή του μήκους 

κύματος ανάμεσα στην προσπίπτουσα και τη σκεδαζόμενη δέσμη εξαρτά-

ται μόνο από τη γωνία ανάμεσα στις δύο δέσμες και μάλιστα υπακούει στη 

σχέση: 
 

 
 

Όπου λ΄ το μήκος κύματος της σκεδαζόμενης δέσμης, λ το μήκος κύμα-

τος της προσπίπτουσα δέσμης, m η μάζα του ηλεκτρονίου και φ η γωνία 

μεταξύ προσπίπτουσας και ανακλώμενης δέσμης. 

Σύμφωνα με την κλασική θεωρία ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα συχνό-

τητας f που προσπίπτει σ’ ένα υλικό αναγκάζει τα ηλεκτρόνια του υλικού 

να ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και, επακόλουθα, να παράγουν 

με τη σειρά τους σαν μικρές κεραίες, ηλεκτρομαγνητικό κύμα της ίδιας 

συχνότητας f. Η κλασική θεωρία, λοιπόν, θα περίμενε η σκεδαζόμενη δέ-

σμη να έχει την ίδια συχνότητα και, αντίστοιχα, ίδιο μήκος κύματος με την 

προσπίπτουσα δέσμη.  

Τα πράγματα φωτίζονται αν δούμε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

ως ρεύμα φωτονίων, δηλαδή σωματίων με μηδενική μάζα ηρεμίας που με-

ταφέρουν ενέργεια και ορμή. Τότε το πρόβλημα της σκέδασης της ακτινο-

βολίας μετατρέπεται σε πρόβλημα κρούσης ανάμεσα σ’ ένα φωτόνιο και 

ένα ηλεκτρόνιο. 

Ας υποθέσουμε ότι ένα φωτόνιο μήκους κύματος λ συγκρούεται μ’ ένα 

πρακτικώς ακίνητο ηλεκτρόνιο (σχ. 7.7). 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Μετά τη σκέδαση το φωτόνιο κινείται σχηματίζοντας γωνία φ με την 

αρχική διεύθυνση κίνησης και έχοντας χάσει τμήμα της αρχικής του ενέρ-

γειας αφού ένα μέρος της αρχικής του ενέργειας θα μεταφερθεί στο ηλε-

κτρόνιο. Το σκεδαζόμενο φωτόνιο θα έχει μετατραπεί σε φωτόνιο μήκους 

κύματος λ΄ με λ΄>λ. Κατά τη διάρκεια της σκέδασης πρέπει να διατηρού-

νται η ενέργεια και η ορμή του συστήματος….». 

 

Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύ-

θυνσης. Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ρά-

πτης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βι-

βλίων), Αθήνα 2011, σελ. 232-233. 

 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

«…Μετά τη σκέδαση το φωτόνιο κινείται σχηματίζοντας γωνία φ με την 

αρχική διεύθυνση κίνησης και έχοντας χάσει τμήμα της αρχικής του ενέρ-

γειας αφού ένα μέρος της αρχικής του ενέργειας θα μεταφερθεί στο ηλε-

κτρόνιο…». 

Να διευκρινίσουμε το εξής: 

Το μέρος της αρχικής ενέργειας που θα μεταφερθεί στο ηλεκτρόνιο, εί-

ναι τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο: 

Το φωτόνιο (προσπίπτον φωτόνιο) συγκρούεται πάνω στο πρακτικώς 

ακίνητο ηλεκτρόνιο. 

Λόγω της σύγκρουσης αυτής παράγονται θεμελιώδη ιόντα: θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

(Εξηγήσαμε ότι το ηλεκτρόνιο φέρει δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πό-

λους θεμελιωδών ιόντων. Επίσης, εξηγήσαμε ότι και τοι φωτόνιο φέρει και 

από τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων). 
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Επομένως, κατά την σύγκρουση, όταν δηλαδή αναγκάζονται να πλησιά-

σουν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων-ηλεκτρονίων τόσο του φωτονίου προς εκείνα του ηλεκτρονίου, 

τότε εξασκείται άπωσης (στις σχετικά κοντινές αποστάσεις) μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων (μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), εξαιτίας της οποίας τα απωθούμενα θε-

μελιώδη ιόντα, κατευθύνονται προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: 

α) Προς την μια κατεύθυνση απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων, που επειδή έλκουν και τα ηλεκτρόνια (μέσω των εσωτερικών-

βαρυτικών πόλων των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τα οποία είναι ι-

σχυρότερα στα αφόρτιστα-ήρεμα ηλεκτρόνια), ενώ  

β) προς το άλλο μέρος του σημείου σύγκρουσης, απωθούνται τα άλλα, 

τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, που έλκουν και το φωτόνιο (μέσω του 

μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων που φέρει το πρωτόνιο). 

 

 

Συμπληρωματικές παρατηρήσεις: 

 

Να παρατηρήσουμε συμπληρωματικά, και να προσθέσουμε τα εξής: 

ι) Όσο μεγαλύτερη είναι η άπωση αυτή μεταξύ φωτονίου και ηλεκτρο-

νίου (=όσο περισσότερη ενέργεια θεμελιωδών ιόντων αυτά φέρουν) τόσο 

πιο αμβλεία γωνία σχηματίζουν (μεγαλώνει τότε η γωνία φ, όπως στο πα-

ραπάνω Σχέδιο 7.7). 

ιι) Αν τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων απωθούνται προς το ένα μέρος, 

και έλκουν και το ηλεκτρόνιο, τότε προς τα εκεί έχουμε το αρνητικό ηλε-

κτρικό φορτίο ισχυρότερο. 

Τότε στο άλλο μέρος, όπου απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων έχουμε το θετικό ηλεκτρικό φορτίο ισχυρότερο. 
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16. Η βαρύτητα εξασκείται τόσο ισχυρότερα από τα διάφορα σώ-

ματα, όσο περισσότερη μάζα αυτά φέρουν. 

Εφαρμογή του παραπάνω στο πρίσμα και στην βαρύτητα που εξα-

σκεί αυτό προς το διερχόμενο φως. 

Η εξήγηση του φαινομένου της διάσπασης του φωτός στις επιμέ-

ρους ακτινοβολίες του όταν διέρχεται μέσα από ένα πρίσμα και η εξή-

γηση της διάθλασής του. 
 

 

«Μαγνητόμετρο 

Μια μαγνητική βελόνη μπορεί ν’ αποκλίνη με την επίδραση ενός μα-

γνητικού πεδίου. Στην αρχή αυτή στηρίζεται το μαγνητόμετρο, η συσκευή 

δηλ. που μετρά τη μαγνητική ένταση. Υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι μα-

γνητομέτρων, όλοι όμως περιλαμβάνουν ένα «ραβδόμορφο» μαγνήτη (βε-

λόνη). Μαγνητόμετρα εξαιρετικής ευαισθησίας χρησιμοποιούνται κατά 

την αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου από αεροπλάνο. Αυτά βασίζο-

νται στο γεγονός ότι οι πυρήνες των ατόμων αποτελούν μαγνήτες, ικανούς 

να προσανατολίζονται σε ένα μαγνητικό πεδίο. Τούτο κατάφεραν να το 

μεγεθύνουν οι φυσικοί, προκαλώντας την «αντήχηση των πυρήνων»». 
 

 
 

Πηγή: «Γιατί; Πώς; Ποιος; Πώς λειτουργεί αυτό;» 300 συσκευές και 

μηχανήματα, Έγχρωμη παιδική εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις Ελληνική Παι-

δεία Α.Ε., Αθήνα, σελ. 130.  
 

Σχόλια – Επεξηγήσεις: 
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Ενώ η βαρύτητα είναι η ίδια (στην παραπάνω εικόνα), δηλαδή η βαρύ-

τητα της Γης εξασκείται η ίδια προς όλα τα βαρίδια των εκκρεμών, παρα-

τηρούμε ότι υπάρχει «ανωμαλία» ή διαφορετική εξάσκηση της βαρύτητας 

της Γης στα βαρίδια, λόγω ακριβώς της μάζας των υλικών που αυτά φέ-

ρουν. 

Γνωρίζουμε ότι το κάθε υλικό σώμα, δηλαδή, ανάλογα με την μάζα του 

(βλ. και ζυγό στρέψης), ασκεί «βαρύτητα» στον γύρω του χώρο κι αυτό 

οφείλεται στο μαγνητικό φορτίο των πυρήνων των ατόμων που βρίσκονται 

εκεί. Έτσι η περισσότερη μάζα των πετρωμάτων στα άκρα, της παραπάνω 

εικόνας, εξασκεί και ισχυρότερα την βαρύτητα προς το μαγνητόμετρο. 

Μια μεγάλη μάζα πυρήνων (ατόμων ύλης) δηλαδή εξασκεί ισχυρότερα 

την βαρύτητα προς τα γειτονικά της σώματα. Έτσι, στο παραπάνω πείρα-

μα-εικόνα, εξασκείται ισχυρότερα η βαρύτητα από τα άκρα της εικόνας, 

όπου υπάρχει περισσότερη η μάζα των εκεί σωμάτων, και λιγότερο από το 

μέσον της όπου υπάρχουν λιγότεροι πυρήνες, λιγότερη μάζα.   

Όμως και από την λιγότερη μάζα του εδάφους, αλλά και από την πυκνό-

τερη εξασκείται η βαρύτητα που οφείλεται όπως ειπώθηκε στους πυρήνες 

των ατόμων. 

 

Έστω, τώρα, ότι το υλικό που εξασκεί βαρύτητα είναι ένα πρίσμα. Αυτό 

φέρει την μεγαλύτερη μάζα του στην βάση του, ενώ την πιο λίγη μάζα στην 

απέναντι κορυφή του. Όμως η βαρύτητα εξασκείται και από την βάση του 

πρίσματος, αλλά και από την κορυφή του. 

 

Το φως λοιπόν πέφτει πάνω στο πρίσμα. Τότε διαθλάται. 

Η διάθλαση αυτή συμβαίνει, επειδή εξασκούνται στα φωτόνια του φω-

τός δυνάμεις από τους πυρήνες του γυαλιού του πρίσματος που είναι δια-

φορετικές. Έτσι, δηλαδή, από την βάση του πρίσματος εξασκούνται ισχυ-

ρότερες αυτές οι δυνάμεις, ενώ όσο προχωρούμε προς την απέναντι κο-

ρυφή του πρίσματος οι δυνάμεις αυτές λιγοστεύουν-εξασθενούν. 

Καθώς λοιπόν οι ισχυρότερες δυνάμεις εξασκούνται από την βάση του 

πρίσματος, ενώ οι ασθενέστερες εξασκούνται όσο προχωρούμε προς την 

απέναντι κορυφή (στην κορυφή απέναντι της βάσης του πρίσματος), τότε 

αυτές εξασκώντας έλξη προς τα φωτόνια του φωτός, τα αναγκάζουν να 

αλλάζουν πορεία, ακριβώς λόγω αυτών των βαρυτικών τους δυνάμεων που 

προέρχονται από τους πυρήνες του γυαλιού του πρίσματος.  

Και όσα φωτόνια δέχονται ισχυρότερες τις δυνάμεις έλξης, αυτά τα φω-

τόνια έλκονται περισσότερο από τις δυνάμεις έλξης των πυρήνων που είναι 

πιο πολλές στην βάση του πρίσματος, ενώ όσα φωτόνια έλκονται λιγότερο 

απομακρύνονται ανάλογα περισσότερο (πιο πολύ) από την βάση αυτή του 

πρίσματος (αφού δεν έλκονται ισχυρά από τις περιοχές του πρίσματος με 

λιγότερη μάζα).  

Η έλξη όμως των πυρήνων της βάσης του πρίσματος εξασκείται η ίδια 

από όλα τα μέρη του πρίσματος. Αν λοιπόν μια ακτίνα φωτός πέσει σε ένα 
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σημείο του πρίσματος, θα έχουμε την διάσπασή της, επειδή οι επιμέρους 

ακτινοβολίες του φωτός (το φως είναι σύνθεση ακτινοβολιών και φωτο-

νίων επομένως) φέρουν διαφορετική μάζα (ελάχιστη μικρομάζα) και έλ-

κονται με διαφορετική βαρύτητα επομένως από τις ίδιες δυνάμεις του πο-

ρίσματος και κυρίως από τις δυνάμεις των πυρήνων της βάσης του, όπου 

ο μεγαλύτερος αριθμός των πυρήνων. 

Η ανάλυση λοιπόν του φωτός οφείλεται στις διαφορετικές μάζες που 

φέρουν τα φωτόνια και οι οποίες αυτές μάζες είναι επτά (7), όσες και οι 

ακτινοβολίες στις οποίες αναλύεται. 
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17. Εξωτερικά μαγνητικά πεδία. Μαγνητικά φαινόμενα στο άτομο, 

σπιν. 

Η εξήγηση του φαινομένου Zeeman καθώς και του φαινομένου 

Paschen-Back.  

Η εξήγηση του φαινομένου Stark. 

 

 

«Τα μαγνητικά πεδία 

Ο πρώτος που μελέτησε την επίδραση των μαγνητικών πεδίων στα φά-

σματα των ατόμων ήταν ο Zeeman το 1896. Παρατήρησε ότι με την εφαρ-

μογή ενός μαγνητικού πεδίου οι φασματικές γραμμές διαχωρίζονται. Λε-

πτομερέστερη μελέτη έδειξε ότι αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου – 

μαγνητικού πεδίου μπορεί να ενταχθεί σε δύο κατηγορίες: 

Την περίπτωση που το μαγνητικό πεδίο είναι ασθενές, οπότε έχουμε το 

ομαλό ή το ανώμαλο φαινόμενο Zeeman και 

Την περίπτωση ισχυρών μαγνητικών πεδίων, οπότε έχουμε το φαινό-

μενο Paschen-Back. 

Η περίπτωση του ομαλού φαινομένου Zeeman, είναι εκείνη που συμ-

φωνεί με την κλασσική θεωρία του Lorentz. Το ανώμαλο φαινόμενο Zee-

man αποδίδεται στο ηλεκτρονικό σπιν και επομένως είναι μια κβαντική 

συνέπεια.  

Το κριτήριο με βάση το οποίο κατατάσσουμε ένα πεδίο στην κατηγορία 

του ασθενούς ή του ισχυρού θα το δούμε παρακάτω. Συνήθως δουλεύουμε 

σε περιοχές των ασθενών πεδίων. 

Το ομαλό φαινόμενο Zeeman 

Το ομαλό φαινόμενο Zeeman παρατηρείται σε άτομα που δεν έχουν 

σπιν. 

Το ανώμαλο φαινόμενο  Zeeman  

Το ανώμαλο φαινόμενο Zeeman παρατηρείται σε άτομα με σπιν διά-

φορο του μηδενός, δηλαδή όλα τα άτομα με περιττό αριθμό ηλεκτρονίων. 

Το φαινόμενο Paschen-Back 

Το φαινόμενο Paschen-Back παρατηρείται όταν η ένταση του εφαρμο-

ζόμενου μαγνητικού πεδίου έχει πολύ μεγάλη τιμή. 

Ηλεκτρικά πεδία 

Η μετάθεση και ο διαχωρισμός των φασματικών γραμμών που οφείλο-

νται στην εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου, ονομάζεται φαινόμενο Stark. Το 

φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε αρχικά το 1913. Στα περισσότερα άτομα 

παρατηρούμε το δευτεροβάθμιο φαινόμενο Stark. Το γραμμικό φαινόμενο 

Stark παρατηρείται στις διεγερμένες καταστάσεις του ατόμου του υδρογό-

νου καθώς και σε άλλα άτομα για πολύ ισχυρά πεδία. Το φαινόμενο Stark 

είναι δυσκολότερο να παρατηρηθεί από το φαινόμενο Zeeman, κι αυτός 

είναι ο λόγος που το φαινόμενο Zeeman έχει μελετηθεί σε ευρεία κλίμακα. 
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Όμως, έντονα φαινόμενα Stark παρατηρούνται στην φυσική στερεάς κα-

τάστασης. Εδώ συναντούμε τα κβαντικά πηγάδια (quantum wells ή quan-

tum dots) και το κβαντικά περιορισμένο φαινόμενο Stark (quantum-

confined Stark effect)». 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (Εξωτερικά Πεδία), Ακαδ. Ετος: 2006-

2007, Ε. Βιτωράτος.  

 

 

Σχόλια – Επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε ότι: «Ο Zeeman παρατήρησε ότι με την εφαρμογή ενός 

μαγνητικού πεδίου οι φασματικές γραμμές διαχωρίζονται». 

Η αιτία αυτού του φαινομένου είναι ότι το μαγνητικό πεδίο φέρει, αλλά 

και οφείλεται στα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και στα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων, όπως εξηγήσαμε. Αυτά έλκονται στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις, ενώ στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται. 

Επίσης, το φάσμα ή οι φασματικές γραμμές ενός χημικού στοιχείου α-

πεικονίζουν ακριβώς την διαφορετική σύνθεση του μαγνητικού-ηλεκτρο-

μαγνητικού πεδίου που υπάρχει στο κάθε χημικό στοιχείο. Αναφέρθηκε 

πιο πάνω ότι «Η μετάθεση και ο διαχωρισμός των φασματικών γραμμών 

που οφείλονται στην εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου, ονομάζεται φαινόμενο 

Stark». Αυτό ερμηνεύεται επειδή το ίδιο το ηλεκτρικό πεδίο φέρει θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τα οποία α-

σκούν μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητική επίδραση πάνω στα επίσης θεμε-

λιώδη ιόντα των φασματικών γραμμών ενός χημικού στοιχείου (βλ. σχε-

τικά τα όσα αναφέραμε για το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα). 

Έτσι, ανάλογα με την πυκνότητα της μάζας ενός χημικού στοιχείου, έ-

χουμε και διαφορετική σύνθεση αυτής της έλξης των φορτίων των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Γιατί, 

στην πιο πάνω ενότητα εξηγήσαμε ότι ανάλογα με την μάζα ενός σώματος 

έχουμε περισσότερα ή λιγότερα θεμελιώδη ιόντα, περισσότερη ή λιγότερη 

εξάσκησης βαρύτητας, που τελικά αυτή η βαρύτητα είναι μαγνητικά-ηλε-

κτρομαγνητικά φορτία. 

 

Αν έχουμε ασθενή αυτά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τότε μιλάμε για το ομαλό ή το 

ανώμαλο φαινόμενο Zeeman. 

Αντίθετα, αν έχουμε ισχυρά αυτά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τότε μιλάμε για το 

φαινόμενο Paschen-Back.   

 

Έτσι, στα άτομα που δεν έχουν σπιν, σημαίνει ότι δεν φέρουν ισχυρό 

αυτό το πεδίο των θεμελιωδών ιόντων, οπότε έχουμε το ομαλό φαινόμενο 

Zeeman.  
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Αν όμως τα άτομα έχουν σπιν διάφορο του μηδενός, τότε έχουμε σπιν 

αφενός, αλλά και έχουμε το ανώμαλο φαινόμενο Zeeman. Αυτό οφείλεται 

στο ότι στην τελευταία περίπτωση, τα άτομα δεν φέρουν ίσα σχεδόν τα 

μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά των θεμελιωδών ιόντων τους. Έτσι, αν φέ-

ρουν ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων θα έχουν θετικό σπιν (και θα περιστρέφονται τα 

ηλεκτρόνια κατά φορά, αντίθετη με εκείνη των δεικτών του ρολογιού μας), 

ενώ αν έχουν ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων θα έχουν αρνητικό σπιν (και θα περιστρέ-

φονται τα ηλεκτρόνια κατά την ίδια φορά με τους δείκτες του ρολογιού 

μας). 

Οι ιδιότητες του ηλεκτρικού σπιν και η κβαντική ουσία-αιτία της λει-

τουργίας του οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και ηλεκτρονίων. 

Το φαινόμενο Paschen-Back παρατηρείται όταν η ένταση του εφαρμο-

ζόμενου μαγνητικού πεδίου έχει πολύ μεγάλη τιμή, ή αλλιώς όταν τα φορ-

τία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων είναι πολύ μεγάλα. 
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18. Η εξήγηση των: Ιονισμός των αερίων - Ηλεκτρικής εκκένωσης 

- Εκκένωση αίγλης - Σωλήνας Geissler - Σωλήνας Crooks 

 

 

 

«1.1.137.  Ιονισμός αερίων 

Η αγωγιμότητα των αερίων οφείλεται στην κίνηση ηλεκτρονίων, ενώ 

στους ηλεκτρολύτες στην κίνηση των πόντων. Πάντως τα αέρια υπό συνή-

θεις συνθήκες, δεν είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Αυτά είναι αγώ-

γιμα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες βρίσκονται υπό πάρα πολύ μικρή 

πίεση. Όσο μικρότερη είναι η πίεσή τους, τόσο περισσότερο αγώγιμα γί-

νονται. 

Ο ιονισμός των αερίων και η διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος γίνονται 

αντιληπτά στο φαινόμενο το οποίο ονομάζεται ηλεκτρική εκκένωση. 

Κατ’ αρχήν, όταν η πίεση του αερίου δεν είναι πολύ μικρή, αλλά φτάνει 

στα 40 με 50 mm Hg, το φαινόμενο γίνεται αισθητό ως σπινθήρας, δηλαδή 

σαν ακανόνιστος κεραυνός (σχ. 1.1.137), μεταξύ των ηλεκτροδίων.  

 

 
 

Στην συνέχεια, αν το αέριο αραιωθεί, ώστε η πίεση να φτάσει στα 10 

mm Hg, ο σωλήνας παρουσιάζει διάχυτη εκκένωση αίγλης και λάμπει ο-

λόκληρος. Στην κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται ως σωλήνας Geissler 

και αποτελεί τον γνωστό επιμήκη λαμπτήρα διαφημίσεων. 

Η παραπέρα πτώση της πίεσης σε εκατοστά του mm Hg. Οδηγεί στην 

σκοτεινή εκκένωση και ο σωλήνας καλείται σωλήνας Crooks». 

«ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ» σύμβουλος επιτυ-

χίας. Γενική επιμέλεια: Δημ. Κρέμος (καθηγητής Αμερικανικού Κολλε-

γίου Θηλέων). Συντακτική Επιτροπή: Νικ. Σ. Μάργαρης, Βασ. Μόσαλος, 

Γεώργ. Ορφανουδάκης, Μαρία Σταυρινού (Καθηγηταί Φυσικής-Χημείας). 

Επιμέλεια εκδόσεως: Διον. Ι. Τσουράκης. Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ», Αθήνα, 

σελ. 97. 

 

Η μετάφραση στην δημοτική γλώσσα έγινε από τον υποφαινόμενο κ. 

Δράκο Χαράλαμπο του Θεοφίλου. 
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Επεξηγήσεις: 

 

α) Εξηγήσαμε ότι με την αύξηση της πίεσης παράγονται θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Όσο λοιπόν αυξάνουμε την πίεση στον σωλήνα, τόσο πιο πολλά θεμε-

λιώδη ιόντα παράγουμε. 

Αν λοιπόν τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα αυξηθούν, τότε στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις έλκονται μεταξύ τους και επειδή φέρουν αντίθετα 

ηλεκτρικά φορτία προκαλούν λάμψη. 

 

β) Αν ακόμη πιο πολύ αυξηθεί η πίεση, τότε παράγονται ακόμη περισ-

σότερα θεμελιώδη ιόντα. Επειδή όμως όσο περισσότερα θεμελιώδη ιόντα 

παράγονται, μετατοπίζεται τότε η λεγόμενη κρίσιμη απόσταση μεταξύ 

τους και αρχίζουν να απωθούνται. Τότε αυξάνουν οι λεγόμενες «σχετικά 

κοντινές αποστάσεις» μεταξύ τους. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα θεμελιώδη ιόντα να απωθούνται στον σω-

λήνα που έχουμε και δεν παράγεται πλέον λάμψη στο μήκος του σωλήνα 

αυτού, αφού πλέον στον σωλήνα έχουμε τις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 
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19. Ισχύει ότι «τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, στις σχετικά μακρι-

νές αποστάσεις έλκονται, ενώ στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απω-

θούνται» και δεν ισχύει ότι: 

«Τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία έλκονται» 

Η πειραματική εξήγηση ότι στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θε-

μελιώδη ιόντα απωθούνται και μαζί τους απωθούνται και τα ιόντα των 

ηλεκτρονίων με τα ιόντα των πρωτονίων τα οποία έλκουν.  

Η εξήγηση της φόρτισης της κάθε πλάκας ενός πυκνωτή. 

Τι ονομάζεται δυναμικό της πλάκας ενός πυκνωτή. 

Πότε καταργούνται οι δυνάμεις Coulomb 

Η έννοια της ηλεκτρικής τάσης ή διαφοράς δυναμικού στις πλάκες 

του πυκνωτή. 

 

 

Να επαναλάβουμε μια ενότητα εδώ, την οποία θεωρούμε χρήσιμη, προ-

κειμένου να θυμηθούμε μερικές έννοιες βασικές. 

 

«Επίπεδος πυκνωτής - Φόρτιση 

Τυπική μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής. Αποτελείται από 

δύο όμοια λεπτά και επίπεδα μεταλλικά φύλλα (πλάκες), που βρίσκονται 

σε πολύ μικρή απόσταση σε σχέση με τις διαστάσεις τους. 

Τα δύο μεταλλικά φύλλα ονομάζονται οπλισμοί του πυκνωτή (εικ. 38). 

 

 
 

 

Ο επίπεδος πυκνωτής είναι η μόνη διάταξη με την οποία μπορούμε να 

παράγουμε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο φορτίζοντάς τον, με τη παρακάτω 

διαδικασία. 
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Έστω μια επίπεδη μεταλλική πλάκα (Α) η οποία έχει συνδεθεί με ένα 

ηλεκτροσκόπιο (εικ. 41), την οποία φορτίζουμε με αρνητικό ηλεκτρικό 

φορτίο. Μία δεύτερη όμοια μεταλλική πλάκα (Β), που είναι γειωμένη, το-

ποθετείται κοντά στην (Α).  

Η πλάκα (Β) αποκτά θετικό ηλεκτρικό φορτίο καθώς πλησιάζει την (Α), 

γιατί ελεύθερα ηλεκτρόνιά της, απωθούμενα από τα ηλεκτρόνια της φορ-

τισμένης πλάκας (Α), φεύγουν προς τη Γη. 

Ταυτοχρόνως, καθώς η πλάκα (Β) πλησιάζει την πλάκα (Α), διαπιστώ-

νουμε ότι η πλάκα (Α) αποκτά όλο και μεγαλύτερο αρνητικό φορτίο.  

 

 

 
 

 

Η αύξηση του ηλεκτρικού φορτίου της πλάκας (Α) αποδεικνύεται από 

το πλησίασμα των φύλλων του ηλεκτροσκοπίου (εικ. 41β). Αυτό οφείλεται 

στη μετακίνηση ελεύθερων ηλεκτρονίων από τα φύλλα του ηλεκτροσκο-

πίου και τους στελέχους προς τη πλάκα (Α), λόγω των ελκτικών δυνάμεων 

Coulomb, οι οποίες μεγαλώνουν, καθώς πλησιάζει η πλάκα (Α). 

Τελικά, οι δύο οπλισμοί αλληλεπιδρώντας αποκτούν αντίθετα ηλε-

κτρικά φορτία +Q και –Q. Τότε λέμε ότι ο πυκνωτής είναι φορτισμένος. Η 

απόλυτη τιμή ΙQΙ του φορτίου ενός από τους δύο οπλισμούς του, λέγεται 

φορτίο του πυκνωτή. Λόγω της ανάπτυξης ηλεκτρικού φορτίου στους α-

γωγούς (Α) και (Β), εμφανίζεται σε κάθε έναν από αυτούς, δυναμικό VA 

και VB αντίστοιχα. Η διαφορά VA - VB ή VAB ονομάζεται διαφορά δυναμι-

κού ή τάση του πυκνωτή». 

 

«Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής Σταύ-

ρος, Γκουγκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, 

Οβαδίας Σάββας, Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλί-

δας Αργύρης (Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), 

σελ. 31-32.  
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Ας δούμε και την εξής εικόνα, που είναι σχετική με το ίδιο θέμα: 

 
 

 

 

«Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής Σταύ-

ρος, Γκουγκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, 

Οβαδίας Σάββας, Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλί-

δας Αργύρης (Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), 

σελ. 32.  

 

 

Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

Αν ίσχυε λοιπόν ότι τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία έλκονται μεταξύ 

τους, τότε δεν θα είχαμε το φαινόμενο να απωθούνται οι πλάκες του πυ-

κνωτή, αλλά η ακριβής έκφραση του παραπάνω φαινομένου της άπωσης 

των πλακών του πυκνωτή είναι: 

«Τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλ-

κονται, ενώ στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται». 

Αν μόνον έλκονταν μεταξύ τους τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, γιατί 

μετά να γειώνεται το φορτίο της μιας πλάκας και να απωθείται; 

 

Επομένως το ότι: «Η πλάκα (Β) αποκτά θετικό ηλεκτρικό φορτίο καθώς 

πλησιάζει την (Α), γιατί ελεύθερα ηλεκτρόνιά της, απωθούμενα από τα η-

λεκτρόνια της φορτισμένης πλάκας (Α), φεύγουν προς τη Γη», το ότι δη-

λαδή έχουμε απώσεις δεν είναι ότι δεν ισχύει ο νόμος Coulomb, αλλά ο 

παραπάνω νόμος ισχύει μόνον στις λεγόμενες «σχετικά μακρινές αποστά-

σεις» μεταξύ των ιόντων ηλεκτρονίων (τα οποία έλκονται από τα θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, μέσω των εσωτερικών πόλων των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων τους οποίους και φορτίζουν. Θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και δημιουρ-

γούν πόλο) και των ιόντων πρωτονίων (τα οποία έλκονται από τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων, μέσω των εσωτερικών πόλων των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων τους οποίους και φορτίζουν. Θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και δημιουργούν 

πόλο). 

 

Οι έλξεις-απώσεις των δύο πλακών του πυκνωτή δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά η πειραματική εξήγηση ότι στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θε-

μελιώδη ιόντα απωθούνται και μαζί τους απωθούνται και τα ιόντα των η-

λεκτρονίων με τα ιόντα των πρωτονίων τα οποία έλκουν (αφού τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκουν τα ηλεκτρόνια και τα φορτίζουν 

στους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τους με-

τατρέποντάς τα σε ιόντα ηλεκτρονίων, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων έλκουν άλλα ηλεκτρόνια και τα φορτίζουν στους εσωτερικούς πό-

λους των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τους μετατρέποντάς τα σε ιόντα 

πρωτονίων, βλέπε και προηγούμενη ενότητα σχετικά με την επαγωγή και 

τον κεραυνό). 

 

Η δημιουργία του δυναμικού στις δύο πλάκες του πυκνωτή είναι η φόρ-

τισή τους με ιόντα πρωτονίων, τα οποία ρέουν από την άνοδο, αλλά και 

από ιόντα ηλεκτρονίων που ρέουν από την κάθοδο. 

Η δύναμη έλξης μεταξύ των δύο πλακών αυξάνεται όσο ρέουν κι άλλα 

ιόντα πρωτονίων και ιόντα ηλεκτρονίων από την άνοδο και κάθοδο της 

πηγής με την οποία συνδέεται ο πυκνωτής. Έτσι, όσο περισσότερα ιόντα 
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ρέουν από την πηγή προς τους οπλισμούς του πυκνωτή τόσο μεγαλώνει 

και η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο πλακών του. 

Όταν δε τα ιόντα πρωτονίων της πλάκας (Β) αυξήσουν το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο ώστε να αλληλεπιδράσουν με τα ιόντα των 

πρωτονίων της άλλης πλάκας (Α) και αντίστροφα, τότε έχουμε την έλξη 

μεταξύ των δύο πλακών.  

Αυτό το παραπάνω ειδικότερα έχει την εξής εξήγηση: 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων π.χ. της πλάκας Β του πυκνωτή, τα ο-

ποία βρίσκονται μέσα στους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, στους δομικούς λίθους των ηλεκτρονίων, αυτά  έλκονται α-

μοιβαία με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που βρίσκονται μέσα στους 

εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στους δομικούς 

λίθους των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων. 

Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων π.χ. της πλάκας Α του πυ-

κνωτή, τα οποία βρίσκονται μέσα στους εσωτερικούς πόλους των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, στους δομικούς λίθους των ηλεκτρονίων, 

αυτά  έλκονται αμοιβαία με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που βρί-

σκονται μέσα στους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων στους δομικούς λίθους των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων. 

Με τον παραπάνω τρόπο φορτίζεται η κάθε πλάκα, λόγω της έλξης αυ-

τής που εξηγήσαμε. 

Αυτή η διαφορετική φόρτιση της κάθε πλάκας του πυκνωτή ονομάζεται 

δυναμικό της πλάκας του πυκνωτή. Η φόρτιση αυτή, εξηγήσαμε ότι οφεί-

λεται στην έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων της κάθε πλάκας με τα 

θεμελιώδη ιόντα που φέρουν τα ρέοντα ηλεκτρόνια προς αυτήν. 

Επειδή όμως στις δύο πλάκες τα φορτία δεν είναι ακριβώς τα ίδια, θα 

έχουμε στην μια πλάκα να είναι ισχυρότερα και στην άλλη ασθενέστερα. 

Γι’ αυτό και τα ισχυρότερα απωθούν τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά α-

σθενέστερά τους. Αυτή η διαφορά φορτίων μεταξύ των θεμελιωδών ιό-

ντων , που μεταφέρεται και στα ιόντα, λέγεται διαφορά δυναμικού. 

Ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού είναι η ύπαρξη θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων στο ένα ηλεκτρόδιο του θερμοηλεκτρικού ζεύγους που 

βρίσκεται στην ζεύξη με το κρύο υλικό, και συγχρόνως η ύπαρξη θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων στο άλλο ηλεκτρόδιο που βρίσκεται στην ζεύξη 

με το θερμό υλικό.  

 

Όταν όμως συμβεί η φόρτιση της κάθε πλάκας του πυκνωτή με θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων (η Β) και ηλεκτρονίων (η Α) αυξηθεί πάρα πολύ, 

τότε εξασκείται αυτό το φορτίο και απευθείας μεταξύ των δύο πλακών του 

πυκνωτή και όχι μόνον μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων της κάθε πλάκας 

με τα θεμελιώδη ιόντα των ρεόντων προς αυτήν ηλεκτρονίων. 

Τότε έχουμε την απευθείας έλξη μεταξύ των δύο αυτών πλακών, επειδή 

στις σχετικά μακρινές αποστάσεις εξασκείται πλέον το ετερώνυμό τους 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, αφού έσπασαν πλέον οι ελκτικές 
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δυνάμεις μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων της πλάκας με τα ρέοντα σε αυ-

τήν ηλεκτρόνια. 

Έτσι, οι δύο αυτές πλάκες του πυκνωτή έλκονται μεταξύ τους. 

Στην συνέχεια απωθούνται, επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

καταργούνται οι δυνάμεις Coulomb, ή αλλιώς στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις είναι ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία άπωσής 

των. 
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20. Η λειτουργία της ηλεκτρόλυσης. 

Τόσο από την άνοδο, όσο και από την κάθοδο της ηλεκτρικής πηγής 

ξεκινούν ηλεκτρόνια που φορτίζουν τα ηλεκτρόδια της ηλεκτρολυτι-

κής συσκευής. 

Εφαρμογή στα ηλεκτρόδια της ηλεκτρολυτικής συσκευής.  

 

 

«Ηλεκτρόλυση 

Είδαμε ότι η διάσταση των μορίων σε ιόντα δε γίνεται από το ηλεκτρικό 

ρεύμα, αλλά από το διαλύτη (Η2Ο), το εφαρμοζόμενο δε ηλεκτρικό πεδίο 

προσανατολίζει τα ήδη δημιουργημένα ιόντα. 

Ηλεκτρόλυση ονομάζουμε το φαινόμενο εκείνο, που όσα ιόντα ενός 

ηλεκτρολύτη βρίσκονται ήδη σε διάσταση, διαχωρίζονται με τη βοή-

θεια του διερχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, και εκφορτίζονται στα η-

λεκτρόνια, που είναι βυθισμένα μέσα στον ηλεκτρολύτη και μετατρέ-

πονται σε άλλα σώματα διάφορα των αρχικών είτε λόγω εκφόρτισής 

τους είτε λόγω χημικών αντιδράσεων που την ακολουθούν. 

Για να μελετήσουμε το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης χρησιμοποιούμε 

ειδικά όργανα, που ονομάζουμε βολτάμετρα. Πολύ απλό τύπο βολτάμε-

τρου δείχνει το σχήμα 143. Τούτο αποτελείται από ένα ηλεκτρικά μονω-

μένο δοχείο, που περιέχει ηλεκτρολυτικό διάλυμα ή τήγμα, μέσα στο οποίο 

έχουμε βυθίσει δύο μεταλλικά ελάσματα, που καλούμε ηλεκτρόδια. Όταν 

συνδέσουμε τα ηλεκτρόδια του βολτάμετρου με τους πόλους ηλεκτρικής 

πηγής συνεχούς ρεύματος, θα δημιουργηθεί ανάμεσά τους ηλεκτρικό πε-

δίο, που με την επίδρασή του τα ιόντα του ηλεκτρολύτη θέτονται σε προ-

σανατολισμένη κίνηση, κατά τη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών του 

πεδίου. 
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Τα αρνητικά ιόντα κινούνται προς το θετικό ηλεκτρόδιο (το ηλεκτρόδιο 

που συνδέεται με το θετικό πόλο της πηγής), που το καλούμε άνοδο και 

ονομάζονται ανιόντα. Τα θετικά ιόντα κινούνται προς το αρνητικό ηλε-

κτρόδιο, δηλαδή αυτό που συνδέεται με τον αρνητικό πόλο της πηγής, που 

καλούμε κάθοδο και ονομάζονται κατιόντα. Τα ανιόντα λοιπόν και τα κα-

τιόντα κινούνται αντίρροπα με συνέπεια να δημιουργούνται δύο ρεύματα 

έντασης i+ και i-, που οφείλονται στην προσανατολισμένη κίνηση των θε-

τικών και των αρνητικών φορτίων αντίστοιχα. Άρα το ολικό ρεύμα, που 

διέρχεται από τον ηλεκτρολύτη, θα έχει ένταση ίση με το άθροισμα των 

εντάσεων i+ και i-…». 

ΦΥΣΙΚΗ, Γενική Επιμέλεια Κων. Παπαϊωάννου, Ακαδημαϊκού, καθη-

γητού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Αθήνα 1979, Τό-

μος 3Α, σελ. 220-221. 

 

 

Επεξηγήσεις: 

 

Από τα παραπάνω μπορούμε να δεχτούμε ότι το ηλεκτρόδιο της ανόδου 

έχει φορτιστεί από το μαγνητικό φορτίο της ανόδου ή με μαγνητικό φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (κι έχει θετικό ηλεκτρικό φορτίο), ενώ το 

ηλεκτρόδιο της καθόδου έχει φορτιστεί από το μαγνητικό φορτίο της κα-

θόδου ή από το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

(κι έχει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο). 

Η φόρτιση όμως αυτή μπορεί να γίνει μόνο με τα ηλεκτρόνια που προ-

έρχονται από την άνοδο και από την κάθοδο αντίστοιχα αφού τα πρωτόνια 

και τα νετρόνια (της ανόδου και καθόδου αντίστοιχα), δεν μπορούν να με-

τακινηθούν, επειδή τότε θα είχαμε ελάττωση της μάζας της ανόδου και της 

καθόδου, πράγμα που δεν συμβαίνει. 

Αυτό σημαίνει ότι: 

α) Άλλα ηλεκτρόνια ξεκινούν από τον θετικό πόλο ή από τον πόλο της 

ανόδου και φορτίζουν το ηλεκτρόδιο με το οποίο συνδέονται και είναι η 

άνοδος και γι’ αυτό φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο με το οποίο και φορ-

τίζουν την άνοδο.  

β) Άλλα ηλεκτρόνια επίσης, τα ηλεκτρόνια της καθόδου ξεκινούν από 

τον αρνητικό πόλο ή πόλο της καθόδου και φορτίζουν το ηλεκτρόδιο με το 

οποίο συνδέονται και είναι η κάθοδος και γι’ αυτό φέρουν αρνητικό ηλε-

κτρικό φορτίο με το οποίο και φορτίζουν την κάθοδο. 

Αν δεν μεσολαβούσε η ηλεκτρολυτική συσκευή τα ηλεκτρόνια θα είχαν 

κατεύθυνση από την κάθοδο προς την κάθοδο. 

Η φόρτιση όμως των ηλεκτροδίων της ανόδου και της καθόδου, σημαί-

νει ότι: α) ηλεκτρόνια κατευθύνονται από την άνοδο προς το ηλεκτρόδιο 

της ανόδου, ενώ β) άλλα ηλεκτρόνια κατευθύνονται από την κάθοδο προς 

το ηλεκτρόδιο της καθόδου (αυτό φαίνεται, γιατί, αν δεν είχαμε τον ηλε-

κτρολύτη και μετρούσαμε τα άκρα των δύο ηλεκτροδίων που βυθίζονται 
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στο νερό, τότε αυτά φέρουν ηλεκτρικό φορτίο. Άρα ηλεκτρόνια ξεκινούν 

τόσο από τον πόλο της ανόδου, όσο και από τον πόλο της καθόδου συγ-

χρόνως).  

Αυτό σημαίνει ότι τόσο η άνοδος όσο και η κάθοδος φορτίζουν τα ηλε-

κτρόνιά τους και μετά τα απωθούν. Επειδή όμως στο συνεχές ρεύμα η ά-

πωση των ηλεκτρονίων της καθόδου προς τα ηλεκτρόνιά της είναι μεγα-

λύτερη-ισχυρότερη, σε σύγκριση με την άπωση των ηλεκτρονίων που κι-

νούνται από την άνοδο προς την κάθοδο, γι’ αυτό φαίνεται ότι η ροή των 

ηλεκτρονίων γίνεται μόνο από την κάθοδο προς την άνοδο. 

Σημειώνουμε όμως εδώ ότι τόσο η κάθοδος όσο και η άνοδος φορτίζουν 

τα ηλεκτρόνια που υπάρχουν εκεί και τα απωθούν. 
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21. Ο προσδιορισμός του μαγνητικού φορτίου στα χημικά στοιχεία 

μέσω της ηλεκτρόλυσης. 

Από την ηλεκτρόλυση προσδιορίζουμε αν ένα στοιχείο φέρει ισχυ-

ρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του 

(ή των δομικών λίθων των πρωτονίων του), αλλά και των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων του (ή των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων του). 

  

  

Να θυμηθούμε λίγο την ηλεκτρόλυση για να προσθέσουμε μετά εμείς 

μερικά που είναι σχετικά. 

 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 

Ποιο ηλεκτρόδιο ονομάζουμε κάθοδο και ποιο άνοδο; 

Το ηλεκτρόδιο που συνδέεται με τον αρνητικό πόλο της πηγής ονομά-

ζεται κάθοδος και το ηλεκτρόδιο που συνδέεται με τον θετικό πόλο ονο-

μάζεται άνοδος. 

Ώστε: Tα θετικά ιόντα (+) πηγαίνουν προς την κάθοδο (-). 

Τα αρνητικά ιόντα (-) πηγαίνουν προς την άνοδο (+). 

 

Σ’ ένα διάλυμα ηλεκτρολύτη αφήνουμε να περάσει ηλεκτρικό 

ρεύμα. Τι είδους μεταβολές θα συμβούν στο διάλυμα; 

Όταν περάσει ρεύμα μέσα από διάλυμα ηλεκτρολύτη, θα προκληθούν 

χημικές μεταβολές. Οι μεταβολές αυτές θα συμβούν μόνο στην επιφάνεια 

των ηλεκτροδίων και όχι στην υπόλοιπη μάζα του υγρού. 

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ηλεκτρόλυση και μπορούμε να το παρα-

τηρήσουμε στο πείραμα της Ερώτησης 2. Θα δούμε ότι, όση ώρα περνά 

ηλεκτρικό ρεύμα από το διάλυμα νερού –NaCl, θα δημιουργούνται φυσα-

λίδες στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων.  

Θα εξετάσουμε στη συνέχεια τις φυσαλίδες αυτές. 
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Ποιο φαινόμενο ονομάζουμε ηλεκτρόλυση; 

Το φαινόμενο της δημιουργίας χημικών μεταβολών σ’ ένα διάλυμα η-

λεκτρολύτη, όταν μέσα του περνά ηλεκτρικό ρεύμα, ονομάζεται ηλεκτρό-

λυση. 

 

Περιγράψτε το μηχανισμό της ηλεκτρόλυσης. 

Θα περιγράψουμε την ηλεκτρόλυση τήγματος NaCl (δηλαδή καθαρό 

NaCl σε υγρή μορφή). Στο τήγμα περιέχονται δύο ειδών ιόντα: Na+ και Cl- 

Αν συνδέσουμε τα δύο ηλεκτρόδια που βρίσκονται μέσα στο τήγμα με 

τους πόλους μιας μπαταρίας, τότε θα συμβούν τα εξής: 

 

 
 

Τα κατιόντα Na+ (θετικά ιόντα) θα αρχίσουν να κατευθύνονται προς την 

κάθοδο (αρνητικό ηλεκτρόδιο). Εκεί, κάθε Na+ θα λαμβάνει 1 (ένα) ηλε-

κτρόνιο, θα μετατρέπεται σε ουδέτερο άτομο Na και θα εναποτίθεται στο 

ηλεκτρόδιο. Τα παραπάνω συμβολίζονται ως εξής: 

K (-): 2Na+ +2e-   →   2Na. 

Τα ανιόντα Cl- (αρνητικά ιόντα) θα αρχίσουν να κατευθύνονται προς 

την άνοδο (θετικό ηλεκτρόδιο). Εκεί, κάθε ένα Cl- θα δίνει ένα (1) ηλε-

κτρόνιο, θα μετατρέπεται σε ουδέτερο άτομο Cl και, μαζί με άλλο ένα ά-

τομο Cl, θα σχηματίζουν ένα μόριο αερίου Cl2. Έτσι, στην άνοδο παρατη-

ρούνται φυσαλίδες, που δεν είναι τίποτε άλλο από το αέριο Cl2 που εκλύ-

εται. Τα παραπάνω συμβολίζονται ως εξής: 

Α (+): 2Cl- →  Cl2 ↑ + 2e-…».  

 

«Αναλυτική Μέθοδος Φυσικής & Χημείας», (Αναλυτικές Μαθητικές 

Εκδόσεις), συγγραφή: Λευτέρης Πανούσης (συγγραφέας ειδικών επιστη-

μονικών έργων) με τη συνεργασία ομάδας εκπαιδευτικών. Συνεργάτες-

Συγγραφείς: Σωτήρης Λειβαδίτης, Μίλτος Κουβαράς, Λευτέρης Κωστού-

λας, Χρήστος Δαγκλής, τόμος 5, σελίδες 126-127. 

 

Επεξηγήσεις:  

Στο μηχανισμό της ηλεκτρόλυσης που αναφέραμε παραπάνω, είπαμε  

ότι:  

α) «Τα κατιόντα Na+ (θετικά ιόντα) θα αρχίσουν να κατευθύνονται προς 

την κάθοδο (αρνητικό ηλεκτρόδιο)….». 
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Αυτό εξηγείται (σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στο βιβλίο-κεφάλαιο 

του ηλεκτρισμού), επειδή η κάθοδος φέρει θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

τα οποία έλκουν ετερώνυμά τους, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, μα-

γνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (ή η κάθοδος φέρει ηλε-

κτρόνια που είναι φορτισμένα με το μαγνητικό φορτίο των δομικών λίθων 

των ηλεκτρονίων). Έτσι η κάθοδος έλκει ετερώνυμά της μαγνητικά φορτία 

όπως είναι τα κατιόντα Na+ (θετικά ιόντα), τα οποία φέρουν ισχυρό το μα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων.  

β) Τα ανιόντα Cl- (αρνητικά ιόντα) θα αρχίσουν να κατευθύνονται προς 

την άνοδο (θετικό ηλεκτρόδιο).  

Αυτό εξηγείται (σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στο βιβλίο-κεφάλαιο 

του ηλεκτρισμού), επειδή η άνοδος φέρει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (ή 

ηλεκτρόνια τα οποία είναι φορτισμένα με το μαγνητικό φορτίο των δομι-

κών λίθων των πρωτονίων). Αυτά έλκουν ετερώνυμά τους μαγνητικά φορ-

τία όπως είναι τα ανιόντα Cl- (αρνητικά ιόντα) που φέρουν ισχυρό το μα-

γνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Αλλά από τα παραπάνω βγαίνει και ένα άλλο συμπέρασμα: 

Από την ηλεκτρόλυση δηλαδή προσδιορίζουμε αν ένα στοιχείο φέρει 

ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

(ή των δομικών λίθων των πρωτονίων του) ή των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων του (ή των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων του). 
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22. Η εξήγηση της παραγωγής της θερμότητας κυρίως κατά την 

φάση της άπωσης μεταξύ των θεμελιβδών ιόντων. 

Η εξήγηση της σφαιρικής κατεύθυνσης κίνησης-μετάδοσης των 

θεμελιβδών ιόντων.  

Η εξήγηση της ικανότητας της έλξης της ύλης από τα θυεμελιώδη 

ιόντα. 

Η εξήγηση ότι τα πρώτα-πρώτα παραγόμενα κύματα θεμελιωδών 

ιόντων δεν προκαλούν ζημιές στην ύλη. 

Τα δεύτερα παραγόμενα κύματα θεμελιωδών ιόντων έλκουν ύλη και 

αυτά τώρα υπερφορτίζουν αυτήν και μέσω αυτής ταρακουνούν και 

προκαλούν ζημιές σε τεράστιες περιοχές, ανάλογα με το φορτίο τους. 

Η εξήγηση: πότε η άνωση αναιρεί την βαρύτητα και πότε η βαρύ-

τητα αναιρεί την άνωση. 

Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό της Γης συμβαίνει έλξη θεμελιωδών 

ιόντων και μαζών. 

 Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό της Γης συμβαίνει άπωση θεμελιω-

δών ιόντων και μαζών. 

 

 

Σε μια ενδιάμεση-μεσαία κατραρόλα, την γεμίζουμε με νερό περίπιυ 

στα 2/3 της κατσαρόλας νερό (λίγο πιο πάνω από την μέση της, περίπου 

2,300 λίτρα νερού). 

Βάζουμε το νερό να βράσει καλά. Βάζουμε την κατσαρόλα στο δυνατό 

μάτι, για να βράσει γρήγορα.  

Μόλις βράσει καλά ρίχνουμε μέσα τον τραχανά και τον ανακατεύουμε. 

(Όταν το νερό βράζει, τότε ρίχνουμε τον τραχανά, γιατί αν τον ρίξουμε 

από την αρχή, πρέπει να τον ανακατεύουμε συνέχεια και συνέχεια για να 

μη κολλήσει). 

 

Παίρνουμε ένα ποτήρι του τσαγιού και γεμίζουμε με τραχανά, περίπου 

ένα ποτήρι ή λίγο πιο πάνω από τα 2/3 του ποτηριού αυτού. 

Ανακατεύουμε τον τραχανά με το νερό. Το ανακατεύουμε συνέχεια, 

ώστε να μη κολήσει ο τραχανάς στον πάτο της κατσαρόλας. 

Ρίχνουμε μια έως μια και 1/3 κουταλιού της σούπας λάδι και το 

ανακατεύουμε με τον τραχανά. 

Ρίχνουμε 3/4 σε ένα κουταλάκι του καφέ αλάτι και τπο ανακατεύουμε 

με τον τραχανά. 

 

Αν θέλουμε και κρεμμύδιο στον τραχανά  (καβουρδισμένο). 

Συγχρόνως κόβουμε μισό μεγάλο κρεμμύδι σε οριζόντιες και κάθετες 

φέτες, ώστε να γίνουν μικρά τετραγωνάκια. 

Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά και του ρίχνουμε λάδι. Ανοίγουμε το 

μεγάλι μάτι και στο τηγάνι αυτό για να ζεσταθεί γρήγορα. 
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Ανάβουμε κι αυτό το μάτι της κουζίνας με το ψιλοκομένο κρεμμύδι. 

Ανακατεύουμε συνέχεια, μια τον τραχανά, μια το κρεμμύδι. 

Τον τραχανά τον ανακατεύουμε για να μη κολλήσει στην κατσαρόλα. 

Συνεχίζουμε το ανακάτεμα στον τραχανά και στα κρεμμύδια. 

Μόλις τα κρεμμύδια πάρουν και ξανθίσουν, τα ρίχνουμε μέσα στον 

τραχανά. Κλείνουμε το μάτι της κουζίνας με το τηγάνι. 

Δοκιμάζουμε και πάλι τον τραχανά και του προσθέτουμε πάλι μια 

ελαφρά ποσότητα αλάτι, αν χρειάζεται. 

 

Περιμένουμε να ζεσταθεί η κατσαρόλα, ενώ ανακατεύουμε. 

Δοκιμάζουμε τον τραχανά κατά διαστήματα, και προσθέτουμε λίγο αλάτι, 

αν χρειάζεται. 

Όταν παίρνει και βράζει, χαμηλώνουμε την φωτιά, επειδή ο τραχανάς 

έχει γάλα και φουσκώνει.  

 

Ανακατεύουμε τον τραχανά με το κρεμμύδι. 

Ρίχνουμε και μια μεγάλη φέτα τυρί γίδινο για να νοστιμίσει ακόμη 

περισσότερο. Ανακετεύουμε. 

 

Δοκιμάζουμε, αν έβρασε ο τραχανάς και αν χρειάζεται άλλο αλάτι. 

Όταν είναι εντάξει, κλείνουμε το μάτι της κουζίνας (με την κατσαρόλα-

τραχανά). 

Ανακατεύουμε λίγο ακόμη, ώστε να μη κολήσει ο τραχανάς στην 

κατσαρόλα.  

 

Βράζουμε τον τραχανά, ανακατεύοντάς τον, μέχρι να βράσει και να 

μαλακώσει τελείως το εσωτερικό του, η «ψύχα» του. Τότε έχει αρχίσει ήδη 

και «χυλώνει», δηλαδή δεν υπάρχει νερό (ούτε τα «σβόλια» του τραχανά), 

αλλά όλο το μίγμα έχει γίνει χυλός πλέον. 

Τότε στέκεται το μίγμα και δεν κατακάθεται (επειδή έχει λκιώσει ο 

τραχανάς). 

Εξακολουθούμε να τον ανακατεύουμε και σβήνουμε το μάτι της 

κουζίνας μας. 

Τον ανακατεύουμε ακόμη λίγο και είναι έτοιμος. 

 

Το σχέση έχει η συνταγή του τραχανά με όσα θέλουμε να πούμε: 

Όταν λοιπόν ο τραχανάς βράσει, όπως παραπάνω, τότε σβήνουμε το 

μάτι της κουζίνας μας και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε τον τραχανά 

σιγά-σιγά.  

Στην συνέχεια ίσως χρειστεί να ξαναβάλουμε πάλι το μάτι της κουζίνας 

μας επειδή θέλει ακόμη λίγο βράσιμο ο τραχανάς. 

Τότε παρατηρούμε τα εξής: 

Ο τραχανάς είχε ηρεμήσει και δεν παρατηρούμε φυσαλίδες στην 

επιφάνειά του. 
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Μόλις όμως ξαναδώσουμε θερμότητα στο μάτι της κουζίνας μας, έτσι 

όπως είναι ζεστός ο τραχανάς, συμβαίνει το εξής: 

Αρχίζει να βγάζει φυσαλίδες, όχι στο μέσον του, όπου ίσως είναι 

θερμότερη η περιοχή ή στα άκρα του (προς το μέρος της κατσαρόλας), 

αλλά βγάζει φυσαλίδες περιμετρικά από το κέντρο, σε ομόκεντρο κύκλο 

και στο ενδιάμεσο περίπου της απόστασης μεταξύ του κέντρου της 

κατσαρόλας και της περιμέτρου της. 

Οι φυσαλίδες αυτές ξεκινούν αρχικά από δύο αντιδιαμετρικά σημεία 

(στον πιο πάνω ενδιάμεσο κύκλο). 

Αυτές οι φυσαλίδες θα βγουν στα ίδια αυτά περίπου σημεία, όσες φορές 

κι αν ανοίξουμε το μάτι της κουζίνας μας για να συνεχίζουμε τον βρασμό 

του τραχανά.  

Περιμένουμε λοιπόν την συνέχεια. 

Μόλις ζεσταθεί κι άλλο ο τραχανάς, τότε συνεχίζουν να αναβλύζουν 

περισσότερες φουσκάλες αρχικά στις δύο αυτές αντιδιαμετρικές περιοχές 

και μετά εξαπλώνονται (ως φυσαλίδες) προς μια ομόκεντρη ζώνη, γύρω 

από το κέντρο της κατσαρόλας και η οποία ζώνη εξαπλώνεται περίπου στο 

ενδιάμεσο της απόστασης μεταξύ κέντρου κατσαρόλας και περίμετρου 

της. Αυτή η ζώνη στην οποία εξαπλώνονται οι φυσαλίδες αυτές βρασμού 

την ονομάζουμε ζώνη βρασμού. 

Ολόγυρα από το κέντρο υπάρχει επίσης ένας κύκλος στον οποίο δεν 

βλέπουμε τέτοιες φτυσαλίδες, αλλά εκεί φαίνεται το λάδι που έχει ο 

τραχανάς, γιατί δεν βγαίνουν φυσαλίδες. 

 

Το ερώτημα είναι το εξής: 

Γιατί δεν βγαίνουν φυσαλίδες και στο γεωμετρικό κέντρο της 

κατσαρόλας αλλά υπάρχει-δημιουργείται μια ζώνη βρασμού ολόγυρά 

από αυτό το κέντρο; 

 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

 

Η παραγωγή των φυσαλλίδων κατά ομόκεντρες ζώνες γύρω από το 

κέντρο του πουθμένα της κατσαρόλας, εξηγείται επειδή τα θεμελιώδη 

ιόντα μεταδίδονται σφαιρικά.  

Έτσι δημιουργούν τους ομόκεντρους κύκλους. 

Ανάλογα βλέπουμε και τους ομόκεντρους κύκλους ων ρινισμάτων 

σιδήρου γύρω από έναν ηλεκτροφόρο αγωγό κ.λπ. 

 

Για το ίδιο θέμα, να συμπληρώσουμε και τα εξής:  

Με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων μέσα από τους εσωτερικούς-βαρυ-

τικούς πόλους των ίδιων των πρωτονίων (και των ηλεκτρονίων δευτερευ-

όντως). 
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Αυτά τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, και επειδή έλ-

κουν και ύλη (επειδή έλκονται με τους εσωτερικούς-βαρυτκούς πόλους 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

στα πρωτόνια), τότε η ίδια αυτή η ύλη διαστέλλεται. 

Έτσι έχουμε την διαστολή των υλικών. 

Η διαστολή δηλαδή μιας μπάλας του μετάλλου που θερμαίνεται δεν 

συμβαίνει επειδή από μόνο του το μέταλλο έχει αυτή την ιδιότητα, αλλά η 

ιδιότητά του αυτή οφείλεται στα θεμελιώδη ιόντα, στην ενέργεια δηλαδή 

που φέρουν μέσα τους τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια, δηλαδή στα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και στα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων.  

 

Η θερμότητα παράγεται λόγω της τριβής που εξασκούν αυτά τα απω-

θούμενα, κυρίως, αλλά και τα ελκόμενα, σωμάτια ή άτομα ή μόρια που 

έλκονται από τα ίδια τα θεμελιώδη ιόντα. Με άλλα λόγια τα θεμελιώδη 

ιόντα καθώς απωθούνται-κινούνται στον χώρο και συγχρόνως έλκουν και 

μάζες (υποατομικά σωματίδια, άτομα, μόρια), πέφτουν πάνω σα υλικά που 

βρίσκονται στην κατεύθυνση κίνησής των και τότε συμβαίνει το εξής: 

Επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις έχουμε πάλι άπωση μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων, ακριβώς πάνω στην τριβή αυτή των υποατομικών 

σωματιδίων, ατόμων, μορίων που συμβαίνει από τα ελκόμενα τέτοια υπό 

των θεμελιωδών ιόντων αφενός, με τα άτομα, μόρια που συναντούν στην 

πορεία τους αφετέρου, έχουμε την τριβή αυτή μεταξύ της μικρομάζας, ό-

πως την λέμε. 

Η δύναμη άπωσης όμως είναι ισχυρότερη από την δύναμη έλξης, επειδή 

κατά την άπωση έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες κίνησης των ηλεκτρονίων 

που απωθούνται (ελκόμενα τα ηλεκτρόνια από τα θεμελιώδη ιόντα). 

(Βλέπε τον 2ο Νόμο του Κέπλερ που αναφέρει ότι οι σε ίσους χρόνους 

διανύουν ίσα εμβαδά. Εκεί αναφέραμε ότι στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις η ταχύτητα κίνησης των θεμελιωδών ιόντων είναι μεγαλύτερη. Βλέπε 

υπενθύμιση και στο επόμενο κεφάλαιο που ακολουθεί).  

Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που κατά την φάση της εκπομπής της ακτι-

νοβολία του φωτός έχουμε περισσότερη αύξηση της θερμοκρασίας, σε σύ-

γκριση με την φάση της έλξης του φωτός από ένα σώμα. Γι’ αυτό αναφέ-

ραμε ότι «κυρίως» στην φάση της άπωσης παράγεται θερμοκρασία.  

Έτσι, λόγω της μεγαλύτερης τριβής, κατά την φάση της άπωσης, παρα-

τηρείται η αύξηση της θερμοκρασίας. 

Έτσι, π.χ. αν πλησιάσουμε το χέρι μας σε μια λάμπα φωτός, θα δούμε 

ότι το χέρι μας θερμαίνεται. 

Αν όμως πλησιάσουμε το χέρι μας σε μια λάμπα κενού, π.χ. αερίου, δεν 

θα αισθανθούμε θερμοκρασία μεγάλη. 

Εκεί λέμε ότι δεν υπάρχει ύλη, για να μεταφέρει την θερμότητα, επειδή 

η αίσθηση και η παρατήρηση της θερμότητας υπάρχει εκεί που υπάρχει 

και ύλη. 
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Όσον αφορά την ικανότητα των θεμελιωδών ιόντων να έλκουν την ύλη, 

αυτό είναι ένα τεράστιας σημασίας ζήτημα. Να σκεφτεί κανείς ότι π.χ. στο 

φως δεν μεταφέρεται ύλη, όπως μεταφέρεται σε ένα σεισμικό κύμα ή 

στους περιστροφικούς βραχίονες της Γης. 

Που οφείλεται λοιπόν η ικανότητα έλξης της ύλης από τα θεμελιώδη 

ιόντα; 

 

Η απάντηση έχει ως εξής: 

Τα θεμελιώδη ιόντα στον αρχικό χρόνο της παραγωγής των, εκεί, αν 

βρουν ύλη να έλξουν την έλκουν και την μεταφέρουν μαζί τους. 

Παράδειγμα: 

Αν συγκρουστούν δύο τεκτονικές πλάκες, λόγω της μεγάλης συμπίεσης 

της ύλης παράγονται αντίστοιχα μεγάλες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτά τότε επειδή στην αρχική φάση παραγωγής των, έχουν ύλη να έλ-

ξουν, έλκουν τότε και ύλη. 

Αυτή η ύλη που έλκουν συντελεί να αυξάνουν-μεγαλώνουν το μήκος 

κύματός τους και έτσι να παράγουν τα κύματα που αυξομειώνονται στον 

χώρο. Αυτός είναι ο λόγος που ταρακουνούν την Γη. 

Αν όμως τα σεισμικά κύματα, φύγουν πολύ γρήγορα, χωρίς να προλά-

βουν καν να έλξουν ύλη, τότε δεν προκαλούν καταστροφές, επειδή δεν 

έχουν έλξη καθόλου ύλη. Στην τελευταία περίπτωση, δεν προκαλούν κα-

ταστροφές. Τέτοια εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα είναι και εκείνα που πα-

ράγονται από την βαρύτητα της Γης, στην φάση της έλξης μεταξύ των θε-

μελιωδών ιόντων της.  

Αυτά δηλαδή καθώς απωθούνται έλκονται μόνον με το μαγνητικό φορ-

τίο των ζωνών της ατμόσφαιρας της Γης μας και δεν προκαλούν π.χ. σει-

σμούς και άλλα φαινόμενα καθώς εκπέμπονται. 

Όσα όμως θεμελιώδη ιόντα έλξουν ύλη, τότε μέσω αυτής της ύλης, αλ-

ληλεπιδρούν τεράστια στον γύρω τους χώρο, επειδή υπερφορτίζουν αυτήν 

και αυτή τότε έλκει και την γύρω της ύλη. 

Ο λόγος που δεν προκαλούν ζημιά τα πρώτα-πρώτα κύματα θεμελιωδών 

ιόντων είναι ΄τοι επειδή έχουν τεράστιες ταχύτητες άπωσής των, δεν 

προλαβαίνουν καν να έλξουν μάζες των σωμάτων. Τα επόμενα παραγό-

μενα θεμελιώδη ιόντα και κύματα, αυτά έλκουν μάζες. 

Έτσι, εξηγήσαμε, δεν παράγεται ζημιά από την εκπομπή των θεμελιω-

δών ιόντων από το εσωτερικό της Γης προς τον εξωτερικό της χώρο, κατά 

την φάση της άπωσης της βαρύτητας της Γης. 

Για τον ίδιο λόγο, η παραγωγή κύματος από μια κεραία  δεν προκαλεί 

ζημιά στις μάζες των γύρω σωμάτων της, στο βαθμό που θα μπορούσε να 

προκαλέσει, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ύλη γύρω της. Έτσι τα παραγό-

μενα θεμελιώδη ιόντα, που μετατρέπονται σε κύματα, κινούνται χωρίς να 

ανησυχήσουν κανέναν από δονήσεις κ.λπ. 
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Να επανέλθουμε πάλι λίγο, στο πιο πριν θέμα μας, αναφορικά με την 

σφαιρική κατεύθυνση κίνησης των θεμελιωδών ιόντων. 

 

Πείραμα απλό: 

Έστω ένα μικρό χαρτί από αλουμινόχαρτο. 

Παρατηρούμε ότι αυτό αν το αφήσουμε απλωμένο πάνω στο νερό, αυτό 

επιπλέει. 

Αν όμως αυτό το μικρό αλουμινόχαρτο το μαζέψουμε και το συμπιέ-

σουμε κάνοντάς το π.χ. μια μπίλια στρόγγυλη, και μετά το αφήσουμε στο 

νερό, αυτό θα βουλιάζει. 

 

Παρατηρήσεις-Απορίες: 

Το βάρος του αλουμινόχαρτου είναι το ίδιο. 

Πως την μια επιπλέει και την άλλη βουλιάζει; 

Αν η βαρύτητα δηλαδή έλκει μόνο τις μάζες των σωμάτων, γιατί η βα-

ρύτητα αναιρείται όταν το χαρτί είναι απλωμένο στο νερό; 

 

Απάντηση: 

Σύμφωνα με τα όσα είπαμε, η απάντηση είναι πολύ απλή. 

α) Κατά την φάση της άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, αυτά απωθούνται προς ό-

λες τις διευθύνσεις, όπως εξηγήσαμε, σφαιρικά. Τότε παράγεται και η ά-

νωση στο νερό και στον αέρα. 

β) Κατά την φάση της έλξης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων αυτά έλ-

κονται σε σφαιρικό σχήμα, όπως εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο.  

Αυτός είναι ο λόγος που η βαρύτητα είναι ισχυρότερη από την άνωση, 

αφού οι ίδιες δυνάμεις θεμελιωδών ιόντων: α) στην φάση της άπωσής των 

διασκορπίζονται προς όλες τις διευθύνσεις σφαιρικά, οπότε προς ένα σώμα 

πέφτουν πολύ λιγότερες, ενώ β) στην φάση της έλξης των  συγκεντρώνο-

νται-έλκονται (συγκλίνουν) από όλα τα σημεία προς το κέντρο της Γης, 

σφαιρικά. 

Έτσι στην φάση της άπωσης έλκουν και ύλη και την μεταφέρουν προς 

το εξωτερικό της Γης, ενώ στην φάση της έλξης των έλκουν και ύλη και 

την μεταφέρουν προς το εσωτερικό της Γης. 

 

Επομένως, όταν ο αλουμινόχαρτο είναι απλωμένο στο νερό, τότε επι-

δρούν πάνω του πιο πολλές δυνάμεις της άνωσης-άπωσης των εκπεμπόμε-

νων θεμελιωδών ιόντων, ενώ αντίθετα αν το αλουμινόχαρτο γίνει μπίλια 

συμπαγής, τότε επιδρούν πάνω του λιγότερες δυνάμεις της άπωσης των 

θεμελιωδών ιόντων (που προκαλούν και την άνωση). 

Αυτός είναι ο λόγος που το αλουμινόχαρτο συναντάει περισσότερα εκ-

πεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα καθώς απλώνεται προς το νερό, στον αέρα μια 

μεμβράνη κ.λπ. και έτσι μπορεί και επιπλέει το αλουμινόχαρτο στο νερό, 

η μεμβράνη στον αέρα κ.λπ. 
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Επίσης, επειδή οι δυνάμεις της άπωσης εξασκούνται από το εσωτερικό 

της Γης, αν το αλουμινόχαρτο ή η μεμβράνη τεθούν κάθετα προς την δι-

εύθυνση της βαρύτητας δεν εξασκούνται οι δυνάμεις της άπωσης σωστά, 

επειδή δεν το χτυπούν, αφού κινούνται σφαιρικά και πέφτουν πάνω του 

λιγότερες, όταν έχει την διεύθυνση της κατακόρυφου. 

Όσο όμως το αλουμινόχαρτο συμπιέζεται, τόσο δέχεται λιγότερες τις 

δυνάμεις της άπωσης, οπότε αυξάνονται πιο πολύ τότε οι δυνάμεις έλξης 

του. 

Ένας μαθηματικός θα μπορούσε να ασχοληθεί με το θέμα για να βγάλει 

τον λόγο: Δυνάμεις άπωσης : δυνάμεις έλξεις = 1, όταν το αντικείμενο ι-

σορροπεί. 

Δηλαδή: επιφάνεια του αντικειμένου που βλέπει προς το εσωτερικό της 

Γης : βάρος του αντικειμένου = 1, όταν το αντικείμενο αυτό ισορροπεί. 

 

Αν στην παραπάνω σχέση πλάτος επιφάνειας : βάρος αντικειμένου αυ-

ξηθεί το πλάτος, τότε θα έχουμε άνωση 

Αν, αντίθετα, αυξηθεί το βάρος, θα έχουμε βαρύτητα. 
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23. Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις είναι ισχυρότερο το μαγνη-

τικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερο το μαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.   

Η εξήγηση του δεύτερου νόμου του Kepler που λέγει: «Η επιβατική 

ακτίνα που συνδέει τον ήλιο μ’ ένα πλανήτη κατά την κίνησή του γύρω 

απ’ αυτόν διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά». 

 

 

 

Ας θυμηθούμε λίγο, τι σημαίνει επιβατική ακτίνα: 

 

 
«ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 

 

 
Έχουμε ένα γραμμόφωνο την ώρα της λειτουργίας του. Φυσικά, η περι-

στροφή του δίσκου είναι ομαλή κυκλική κίνηση. Βάζουμε το γραμμόφωνο 

σε λειτουργία. Τα σημεία του γραμμοφώνου που βρίσκονται κοντά στην 

περιφέρεια περιστρέφονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από εκείνα που βρί-

σκονται κοντά προς το κέντρο περιστροφής του.  

Ας τοποθετήσουμε στο γραμμόφωνο ένα μολύβι, όπως στο παραπάνω 

σχήμα. Στη θέση αυτή, το μολύβι παριστάνει μια ακτίνα, που παρακολου-

θεί το δίσκο στην ομαλή κυκλική κίνησή του. 

Μια τέτοια ακτίνα, λέγεται επιβατική και παραβρίσκεται, νοερά, σε όλες 

τις κυκλικές κινήσεις».  

«Αναλυτική Μέθοδος Φυσικής & Χημείας», (Αναλυτικές Μαθητικές 

Εκδόσεις), συγγραφή: Λευτέρης Πανούσης (συγγραφέας ειδικών επιστη-

μονικών έργων) με τη συνεργασία ομάδας εκπαιδευτικών. Συνεργάτες-

Συγγραφείς: Σωτήρης Λειβαδίτης, Μίλτος Κουβαράς, Λευτέρης Κωστού-

λας, Χρήστος Δαγκλής, τόμος 2, σελίδες 124-125. 
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Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

 

Από τα παραπάνω, εξάγεται τώρα το εξής συμπέρασμα: 

Το καλοκαίρι, ή καλύτερα την εποχή που η Γη μας βρίσκεται στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις ως προς τον Ήλιο, τότε αυξάνεται περισσότερο 

το ένα είδος μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων της. 

Αντίθετα, τον χειμώνα, όπου η Γη βρίσκεται στις σχετικά μακρινές α-

ποστάσεις ως προς τον Ήλιο, τότε αυξάνεται περισσότερο το άλλο είδος 

μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων της. 

 

 Ποιο είναι όμως το είδος του μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων 

που είναι ισχυρότερο στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και ποιο είναι ε-

κείνο που είναι ισχυρότερο στις σχετικά κοντινές αποστάσεις; 

 

Ας σκεφτούμε με την εξής λογική: 

1) Πάμε στους υπεραγωγούς. 

Βλέπουμε εκεί ότι όσο κρυώνει ο αγωγός τόσο μηδενίζεται η αντίσταση 

της κίνησης των ηλεκτρονίων σ’ αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσό-

τερο κρύο κάνει τόσο περισσότερο αυξάνεται το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του αγωγού, τα οποία έλκουν με μεγαλύ-

τερη δύναμη τα ρέοντα ηλεκτρόνια κι έτσι μηδενίζεται η αντίστασή τους 

(τα πρωτόνια, εξηγήσαμε, πως είναι προσανατολισμένα ως προς τα ρέοντα 

ηλεκτρόνια). Τα πρωτόνια τότε αυξάνουν το μαγνητικό τους φορτίο, κα-

θώς φορτίζονται με επιπλέον μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων (λόγω αύξησης του κρύου) κι έτσι έλκουν ισχυρότερα τα ηλεκτρό-

νια.  

2) Εμείς όμως στη Γη μας, στο βόρειο ημισφαίριο, το χειμώνα έχουμε 

αύξηση του κρύου. Κι αυτό σημαίνει αύξηση του μαγνητικού φορτίου των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Αφού αυξάνεται δηλαδή η απόστασή του 

από τον ήλιο, άρα έχουμε αύξηση του κρύου και αύξηση του μαγνητικού 

φορτίου των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

3) Αντίθετα, το καλοκαίρι, στο ίδιο βόρειο ημισφαίριο, έχουμε αύξηση 

της ζέστας ή μείωση του κρύου. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι στο βό-

ρειο ημισφαίριο έχουμε αύξηση του άλλου είδους θεμελιωδών ιόντων, των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, αφού αυτό βρίσκεται στις «σχετικά κο-

ντινές» αποστάσεις του από τον ήλιο.  

 

Από την ίδια παραπάνω ενότητα καταλαβαίνουμε ότι η άπωση-εξά-

σκηση των ομώνυμων μαγνητικών θεμελιωδών φορτίων ιόντων στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις (όπου εξασκούνται ισχυρότερα) είναι μικρότερη 

χρονικά και είναι μεγαλύτερη σε διαγραφή απόστασης, σε σύγκριση  από 

την έλξη τους (των θεμελιωδών φορτίων ιόντων) στις σχετικά μακρινές 
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αποστάσεις (όπου εξασκούνται ασθενέστερα) κι έτσι διανύουν τις ίδιες α-

ποστάσεις σε μεγαλύτερο χρόνο. Αυτή η άπωση εξαρτάται από την «σχε-

τικά κοντινή» απόσταση κάθε φορά στην οποία βρίσκονται τα δύο αλλη-

λοεπιδρώντα σώματα (Ήλιος και Γη). Γι’ αυτό σε ίσους χρόνους στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις διαγράφουν μεγαλύτερη απόσταση. 

Παραπάνω μιλήσαμε ότι οι δύο εσωτερικοί βραχίονες της Γης μας αλ-

ληλεπιδρούν με τον Ήλιο ισχυρότερα όταν βρίσκονται στις σχετικά κοντι-

νές αποστάσεις, ενώ αντιδρούν ασθενέστερα όταν βρίσκονται στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις. 

 

Επειδή όμως τα φορτία έλξης και άπωσης εξασκούνται από τους ίδιους 

εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων μεταξύ Ηλίου-Γης (ή 

πρωτονίου-ηλεκτρονίου),  

αυτά τα εξασκούμενα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία εκπέμπο-

νται σε ίσους χρόνους, κατά κβάντα ενέργειας, από το εσωτερικό του Ή-

λιου (πρωτονίου κ.λπ.) κατά σφαιρική κατεύθυνση, σε χρόνο σχεδόν ίδιο. 

Η διαφορά του ενός χρόνου εκπομπής θεμελιωδών ιόντων με τον επόμενό 

του, είναι όση είναι η εκπομπή ενός κβάντου ενέργειας με το επόμενό της. 

Επομένως, τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα επιδρούν στον ίδιο σχεδόν 

χρόνο σε όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω τους, ανεξάρτητα αν 

βρίσκονται κοντά ή μακριά τους, κι αυτό επειδή η ταχύτητά τους είναι τε-

ράστια. 

Έτσι με βάση το κέντρο μιας σφαίρας, αυτά εκπέμπονται άμεσα προς 

όλες τις κατευθύνσεις κι επηρεάζουν όλα τα σώματα που βρίσκονται στις 

κατευθύνσεις των, εντός του πεδίου τους. 

Επειδή, δηλαδή, η ταχύτητα κίνησης των θεμελιωδών ιόντων είναι τε-

ράστια, γι’ αυτό και δεν παίζει ρόλο αν ένα σώμα βρίσκεται κοντά ή μα-

κριά από το σημείο εκπομπής των. 

Επομένως, τα θεμελιώδη ιόντα επιδρούν το ίδιο και στα πιο κοντινά σώ-

ματα και στα πιο μακρινά, γι’ αυτό κι αυτά τρέχουν με την ίδια ταχύτητα 

διαγράφοντας ίσες αποστάσεις. 

 

Εξηγήσαμε ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα σώμα, τόσο πιο πολύ φορ-

τίζεται από τα θεμελιώδη ιόντα κατά τον εξής τρόπο: 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, δεν ασκείται το ομώνυμο μαγνητικό 

φορτίο. Τότε, το ισχυρότερο στις μακρινές αποστάσεις μαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων μπορεί και φορτίζει ισχυρότερα 

π.χ. τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του εσωτερικού του Ή-

λιου (του εσωτερικού του πρωτονίου κ.λπ.). Αυτός είναι ο λόγος που αυ-

ξάνεται η έλξη μεταξύ του εσωτερικού πόλου των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων του Ήλιου μας (ή ενός πρωτονίου) με τον πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων του εσωτερικού της Γης μας (ή ενός ηλεκτρονίου). 
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Τότε ο εσωτερικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του Ή-

λιου (ή ενός πρωτονίου) έλκει ισχυρότερα τον εσωτερικό πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας (ή ενός ηλεκτρονίου). 

Δηλαδή, όσο αυξάνεται η απόσταση μεταξύ Ηλίου-Γης αυξάνεται και η 

φόρτιση της Γης μας με μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, 

οπότε αυξάνεται στη συνέχεια η έλξη μεταξύ του εσωτερικού πόλου θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του Ήλιου μας με τον πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων της Γης μας. Τότε καθώς αυξάνεται η απόσταση Ηλίου-

Γης, έχουμε αύξηση και του φορτίου έλξης των. 

 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις όμως συμβαίνει το αντίθετο. 

Όσο πλησιάζει ο εσωτερικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

της Γης μας προς τον Ήλιο, τόσο ο εσωτερικός πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων απωθεί αυτόν και τότε ο πόλος των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων της Γης μας έλκεται μεν, αλλά συγχρόνως όσο έλκεται 

τόσο χάνει φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του. 

Έτσι, μειώνεται η έλξη Ηλίου-Γης στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και 

στην συνέχεια έχουμε και πάλι νέα έλξη τους κ.ο.κ. 

Η ταχύτητα περιστροφής αυξάνει στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, ε-

πειδή τα μαγνητικά φορτία άπωσης βρίσκονται πολύ κοντά, κι όσο πιο κο-

ντά βρίσκονται τα φορτία άπωσης τόσο αυξάνεται η ταχύτητα περιστρο-

φής, αφού εξασκούνται ισχυρότερα. 
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24. Η εξήγηση ότι δύο σφαίρες που φέρουν το ίδιο ηλεκτρικό φορτίο 

απωθούνται, ενώ όταν φέρουν διαφορετικό έλκονται.  

 

 
Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε πάλι σχετικά με τον ηλεκτρισμό ότι δεν ισχύουν 

ακριβώς τα ίδια με όσα αναφέραμε για τα θεμελιώδη ιόντα. Κι αυτό, επειδή τα ηλε-

κτρόνια φέρουν δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα είναι 

σκέτα φορτία. 

Ας δούμε, αναλυτικότερα, τι θέλουμε να διευκρινίσουμε: 

 

 

«11.10 Μπαταρίες και ηλεκτρικά πεδία 
 

 

 
 

 

Σχήμα 11-21. Η συσκευή μετρήσεως της δυνάμεως μεταξύ δύο φορτισμέ-

νων σφαιρών. 

(α) Θέση των αφορτίστων σφαιρών. 

(β) Θέση των δύο σφαιρών όταν η κάθε μία έχει ακουμπήσει τον ίδιο πόλο 

μιας μεγάλης μπαταρίας. 

(γ) Θέση των δύο σφαιρών που η μία έχει ακουμπήσει τον θετικό και η άλλη 

τον αρνητικό πόλο μιας μεγάλης μπαταρίας. 

 
 

 

Το τρίψιμο δύο αντικειμένων μεταξύ τους, όπως π.χ. μιας πλαστικής 

ράβδου και ενός μάλλινου υφάσματος, δεν είναι η μόνη μέθοδος για το 

διαχωρισμό των θετικά και αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων. 

Φορτία διαχωρίζονται επίσης και σε ένα στοιχείο ηλεκτρικού φαναριού 

(φακού).  

Μπορείτε να βεβαιωθείτε γι’ αυτό με τη συσκευή του σχήματος 11-21 

(α) που χρησιμοποιήσατε για να μελετήσετε τη δύναμη μεταξύ δύο φορτι-

σμένων σφαιρών. Αν αγγίξετε κάθε σφαίρα με το ίδιο άκρο ηλεκτρικού 
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στοιχείου θα βάλετε ίσα φορτία στις σφαίρες και αυτές θα απωθηθούν. Αν 

το δοκιμάσετε όμως θα απογοητευθείτε. Δεν θα παρατηρήσετε κανένα α-

ποτέλεσμα.  

Αλλά, αν αγγίξετε κάθε σφαίρα με ένα σύρμα συνδεδεμένο με μία μπα-

ταρία κατασκευασμένη από δύο χιλιάδες ηλεκτρικά στοιχεία φακού σε 

σειρά, θα παρατηρήσετε σημαντική άπωση μεταξύ των σφαιρών. [Η δια-

δικασία που φαίνεται στο σχήμα 11-21 (β) είναι δύσκολη και επικίνδυνη!]. 

Μπορούμε να διερευνήσουμε το πρόσημο του φορτίου στις σφαίρες δοκι-

μάζοντας με ένα σώμα που έχει γνωστό φορτίο. Για παράδειγμα, αν αγγί-

ξομε τις σφαίρες με ένα σύρμα συνδεδεμένο με το θετικό πόλο της μπατα-

ρίας, θα απωθηθούν από μια φορτισμένη γυάλινη ράβδο και επομένως θα 

έχουν θετικό φορτίο. 

Τώρα, ας αγγίξουμε τη μία σφαίρα με ένα σύρμα συνδεδεμένο με το 

θετικό πόλο και την άλλη με ένα σύρμα συνδεδεμένο με τον αρνητικό πόλο 

της μπαταρίας. Οι σφαίρες έλκονται όπως φαίνεται στο σχήμα 11-21 (γ)». 

Πηγή: «ΦΥΣΙΚΗ», PSSC, Ίδρυμα Ευγενίδου, HABER-SCHAIM, 

DODGE, WALTER, Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θανάσης 

Κωστίκας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αθήνα 1992, σελ. 242-243 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Κανονικά τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και δημιουργούν πόλο. Δημιουργούν τον πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων, που φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο και στον 

ηλεκτρισμό είναι η άνοδος. 

 Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και επίσης δημιουργούν πόλο. Δημιουργούν τον 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, που φέρει αρνητικό ηλεκτρικό 

φορτίο και στον ηλεκτρισμό είναι η κάθοδος. 

Το πρωτόνιο, όπως και το ηλεκτρόνιο, φέρουν το καθένα τους δύο εσω-

τερικούς-βαρυτικούς πόλους: τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Αν λοιπόν εμείς φορτίσουμε τις δύο σφαίρες με το ίδιο φορτίο θεμελιω-

δών ιόντων, π.χ. με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (από την άνοδο, που φέ-

ρουν το θετικό ηλεκτρικό φορτίο), τότε: 

Τα αυξημένα σε φορτίο θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της μιας σφαί-

ρας, απωθούν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της άλλης σφαίρας και 

έτσι οι δύο σφαίρες απωθούνται. Λόγω δηλαδή της αύξησης του φορτίου 

των θεμελιωδών ιόντων που προσδώσαμε στους εσωτερικούς βαρυτικούς 

πόλους των πρωτονίων-ηλεκτρονίων, αυτά εξασκούν τώρα ισχυρότερη 

την άπωση προς τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της άλλης σφαίρας. 

Έτσι οι δύο σφαίρες απωθούνται. 
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25. Η εξήγηση της μετάθεσης της θέσης του αστέρα πίσω από τον 

Ήλιο.  

Η εξήγηση της φαινόμενης θέση του αστέρα. 

 

 

 
 

«Απλοποιημένη παράσταση της άποψης του Αϊνστάιν ότι το φως ακολουθεί 

καμπύλη τροχιά κοντά σε ογκώδη αντικείμενα. 

Ο χώρος παριστάνεται σαν παραμορφωμένο επίπεδο κάτω από το βάρος του 

Ήλιου (κίτρινο). Καθώς το φως ενός μακρινού αστέρα (συνεχή γραμμή) περνά 

κοντά από τον Ήλιο κατά τη διαδρομή του προς τη Γη (μπλε), θα ακολουθήσει 

την παραμόρφωση του επιπέδου. Κοιτάζοντας από τη Γη, η φαινομένη θέση του 

αστέρα (διακεκομμένη γραμμή) θα διαφέρει από την πραγματική του». 

 

«Ταξίδι στο Σύμπαν – Μυστήρια και φαινόμενα» εκδόσεις Κ. Καπόπου-

λος (1. Μυστήρια του Χωροχρόνου, 2. Ορίζοντας Ξανά στην Πραγματι-

κότητα, 3. Σε Αναζήτηση της Ενότητας), σελ. 35. 

 

 

Επεξηγήσεις-τοποθετήσεις: 

 

1) Τα ογκώδη αντικείμενα επειδή έχουν μεγάλα φορτία ενέργεια θεμε-

λιωδών ιόντων, μέσα στις μάζες των πρωτονίων-ηλεκτρονίων (φέρουν δη-

λαδή περισσότερους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), εξαιτίας αυτού εξα-

σκούν έλξη προς το φως, το οποίο επίσης φέρει θεμελιώδη ιόντα. 

Αν όμως, το ογκώδες αντικείμενο δεν φέρει μεγάλες ποσότητες μάζας, 

επομένως και ενέργειας, τότε δεν εξασκεί ισχυρή την έλξη του προς το 

φως. 
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Αντίθετα, ένα πιο μικρό αντικείμενο αν φέρει ισχυρά τα φορτία της ε-

νέργειας των θεμελιωδών ιόντων του (είναι πολύ φορτισμένο), τόπε αυτό 

εξασκεί ισχυρότερα την έλξη του πάνω στο φως. 

 

2) «Ο χώρος παριστάνεται σαν παραμορφωμένο επίπεδο κάτω από το 

βάρος του Ήλιου (κίτρινο)». 

Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο: 

2α) Όσο περισσότερο αυξάνεται η ισχύς μεταξύ των θεμελιωδών ιό-

ντων, με τόσο μεγαλύτερη-ισχυρότερη δύναμη έλκονται και τότε δημιουρ-

γούν μεγαλύτερη την έλξη-συστολή τους ή αλλιώς την καμπύλη τους. Τότε 

τα θεμελιώδη ιόντα καμπυλώνονται περισσότερο, αφού έλκονται με ισχυ-

ρότερη δύναμη. 

Επειδή όμως τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν και ύλη, καθώς και τα σώματα 

που βρίσκονται σε αυτήν, έχουμε τότε την ύλη και τα σώματα που καμπυ-

λώνονται κάτω από την  επίδραση των θεμελιωδών ιόντων να καμπυλώ-

νονται πολύ ισχυρά, ή αλλιώς να καμπυλώνονται πολύ ισχυρά, δηλαδή να 

καμπυλώνονται με μεγαλύτερες και πιο κλειστότερες καμπύλες. 

 

2β) Όσο όμως μειώνεται η ισχύς της μεταξύ τους έλξης, τότε τα θεμε-

λιώδη ιόντα έλκονται με χαλαρότερες δυνάμεις έλξης. Αυτό έχει σαν απο-

τέλεσμα να μη έχουμε μεγάλη την συστολή-έλξη μεταξύ τους, δηλαδή να 

μη έχουμε μεγάλη την καμπύλη μεταξύ τους. 

Επειδή όμως τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν και ύλη, καθώς και τα σώματα 

που βρίσκονται σε αυτήν, έχουμε τότε την ύλη και τα σώματα που καμπυ-

λώνονται κάτω από την  επίδραση των θεμελιωδών ιόντων να μη καμπυ-

λώνονται σε μεγάλο βαθμό, ή αλλιώς να καμπυλώνονται χαλαρά, δηλαδή 

με μικρότερες ή πιο ανοιχτότερες καμπύλες. 

 

3) «Καθώς το φως ενός μακρινού αστέρα (συνεχή γραμμή) περνά κοντά 

από τον Ήλιο κατά τη διαδρομή του προς τη Γη (μπλε), θα ακολουθήσει 

την παραμόρφωση του επιπέδου. Κοιτάζοντας από τη Γη, η φαινόμενη 

θέση του αστέρα (διακεκομμένη γραμμή) θα διαφέρει από την πραγματική 

του». 

Όσο πιο ισχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων φέρει ο πλανήτης, τόσο με-

γαλύτερη θα είναι και η παραμόρφωση ή αλλιώς η φαινόμενη καμπύλη 

του φωτός που θα δημιουργηθεί.  

Αντίθετα, όσο λιγότερο φορτισμένα είναι τα φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων του πλανήτη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η καμπύλη της φαινόμενης 

πορείας του. 
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26. Η εξήγηση της έννοιας του χώρου και του χρόνου. 

Η εξήγηση του καμπυλωμένου σύμπαντος. 

 

 

 
 

 

«Το καμπυλωμένο σύμπαν, μια ένωση του χώρου και του χρόνου, συμ-

βολίζεται με αυτή τη σύνθετη φωτογραφία. 

Προβλέποντας τη μη Ευκλείδεια γεωμετρία ενός τέτοιου σύμπαντος, η 

θεωρία της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν άλλαξε την πορεία της 

επιστήμης». 

«Ταξίδι στο Σύμπαν – Μυστήρια και φαινόμενα» εκδόσεις Κ. Καπόπου-

λος (1. Μυστήρια του Χωροχρόνου, 2. Ορίζοντας Ξανά στην Πραγματι-

κότητα, 3. Σε Αναζήτηση της Ενότητας), σελ. 10-11. 

 

 

Επεξηγήσεις-τοποθετήσεις: 

 

Τα θεμελιώδη ιόντα δημιουργούν τον χρόνο, όταν κινούνται, ενώ όταν 

δεν κινούνται δημιουργούν τον χώρο. 

Έτσι, οι έννοιες του χώρου και του χρόνου είναι έκφραση των ίδιων 

δυνάμεων των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων, ανάλογα αν μεν κινούνται παράγουν τον χρόνο, ενώ όταν δεν 

κινούνται π.χ. βρισκόμενες μέσα στις μάζες των σωμάτων, τότε παράγουν 

τον χώρο. 

Το καμπύλο του σύμπαντος έχει να κάνει, επειδή δύο είναι οι συμπά-

ντειοι πόλοι και μεταξύ τους κινούνται οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές 
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δυναμικές γραμμές. Γι’ αυτό και το σχήμα του μοιάζει με το πεδίο ενός 

μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 

 

 

Ας δούμε κι άλλο ένα σχετικό απόσπασμα για το ίδιο θέμα: 

«Ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι πλέον απόλυτα μεγέθη όπως στη νευ-

τώνεια μηχανική. Κατά έναν ακίνητο παρατηρητή ένα κινούμενο ρολόι 

πηγαίνει αργότερα σε σχέση με το δικό του (διαστολή του χρόνου). Επίσης 

το μήκος αντικειμένων που κινούνται, φαίνεται ότι συστέλλεται κατά τη 

διεύθυνση της κίνησης (συστολή του μήκους)». 

«Από παρατήρηση επιστήμονα πάνω στις θέσεις του Αϊνστάιν», από In-

ternet. 

 

Σχόλια – Επεξηγήσεις: 

 

Η συστολή του χρόνου είναι η συστολή των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Η διαστολή του χρόνου είναι η διαστολή των θεμελιωδών ιόντων, όταν 

αυτά βρεθούν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, οπότε εξασκούν το ομώ-

νυμό τους μαγνητικό φορτίο και απωθούνται. 

Με βάση την ταχύτητα συστολής και διαστολής των θεμελιωδών ιόντων 

προκύπτει ο γρήγορος ή ο αργός χρόνος. 

Ο χρόνος δηλαδή είναι διαφορετικός σε μια περιοχή του σύμπαντός μας, 

ως προς μια άλλη, επειδή είναι διαφορετική η πύκνωση των θεμελιωδών 

ιόντων στις περιοχές αυτές. 

Αν όμως σε όλο το σύμπαν, τα θεμελιώδη ιόντα ήσαν της ίδιας ισχύος, 

τότε ο χρόνος θα ήταν ο ίδιος παντού.  

Η πύκνωση αυτή, γεωμετρικά-στερεομετρικά, αποτυπώνεται με το βά-

θος ή αλλιώς με την καμπύλωση, όπως θα αναφέρουμε στα δύο επόμενα 

κεφάλαια. 
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27. Η εξήγηση της τέταρτης διάστασης του σύμπαντος. 

Η εξήγηση της διαφορετικότητας του χρόνου και του χώρου. 

Η εξήγηση της παραμόρφωσης-καμπυλότητας του χωρο-χρόνου. 

  

 

«6-13 Η ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στην ειδική θεωρία της σχετικότητας ασχοληθήκαμε αποκλειστικά με 

την παρατήρηση των φαινομένων από αδρανειακά συστήματα αναφοράς. 

Όμως αδρανειακά συστήματα αναφοράς με την αυστηρή έννοα του όρου, 

δηλαδή συστήματα στα οποία δεν ασκείται καμία δύναμη, με αποτέλεσμα, 

αν κινούνται να κινούνται ευθύγραμμα ομαλά, δεν υπάρχουν. Ένα συνη-

θισμένο σύστημα που θεωρούμε αδρανειακό είναι η Γη. Η Γη όμως επιτα-

χύνεται, αφού περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο υπό την επίδραση βαρυ-

τικών δυνάμεων. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ήλιο και με το γαλαξία μας. 

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη να επεκτείνουμε τα συμπεράσματά μας και σε 

επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς. Να προσαρμόσουμε δηλαδή τις θε-

ωρίες μας ώστε να ισχύουν  οι δύο βασικές παραδοχές της σχετικότητας 

που αναφέρθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου και στα επιταχυνόμενα συ-

στήματα αναφοράς. Αυτό είναι το αντικείμενο της γενικής θεωρίας της 

σχετικότητας. ……………………………………… 

Σύμφωνα με τη νευτώνεια θεωρία, το βαρυτικό πεδίο ασκεί δύναμη 

μόνο σε σώματα που έχουν μάζα. Όμως το φως δεν έχει μάζα. Ο επιβάτης 

του διαστημόπλοιου πρέπει να εγκαταλείψει τη νευτώνεια θεωρία και να 

υποθέσει ότι το βαρυτικό πεδίο μπορεί να καμπυλώσει την τροχιά όχι μόνο 

ενός σώματος που έχει μάζα αλλά και ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο δυστυχής επιβάτης του διαστημοπλοίου 

έμπλεξε άσχημα και οδηγείται σε παρανοϊκές σκέψεις γιατί δε γνωρίζει 

την πολύ απλή αλήθεια ότι το βαρυτικό του πεδίο δεν υπάρχει και ότι το 

διαστημόπλοιο απλώς επιταχύνεται. 

 

 

 

 Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι 

φαινόμενα εκτροπής φωτεινών δε-

σμών από ισχυρά βαρυτικά πεδία έ-

χουν πια παρατηρηθεί και επιβε-

βαιωθεί. Κατά τη διάρκεια εκλεί-

ψεων του Ηλίου, παρατηρήθηκαν 

από τους αστρονόμους αστέρες σε 

θέσεις διαφορετικές από αυτές στις 

οποίες βρίσκονται στην πραγματι-

κότητα (σχ. 6.18). Το φαινόμενο ο-

φείλεται στην καμπύλωση της τρο-

χιάς του φωτός που εκπέμπουν τα 

άστρα από το ισχυρό βαρυτικό πε-

δίο του Ήλιου. 
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Ο επιβάτης του διαστημοπλοίου μας ανακάλυψε μια φυσική πραγματι-

κότητα, μένοντας απλώς συνεπής στην αρχική του υπόθεση. 

Για να είμαστε πιο ακριβείς, τουλάχιστον όσο μας επιτρέπει το επίπεδο 

αυτού του βιβλίου, πρέπει να πούμε ότι ο Einstein, για να εξηγήσει την 

εκτροπή του φωτός από την ευθύγραμμη πορεία του, όταν διαδίδεται μέσα 

σε βαρυτικό πεδίο, δεν απέδωσε στο φως ιδιότητες αντίστοιχες με τις ιδιό-

τητες της μάζας. Υπέθεσε ότι η παρουσία μιας μάζας, που δημιουργεί γύρω 

της ένα βαρυτικό πεδίο, καμπυλώνει το χωροχρόνο. 

Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς ποιοτικά έναν καμπυλωμένο 

χώρο τεσσάρων διαστάσεων. Η δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι 

είμαστε όντα που βιωματικά αντιλαμβάνονται χώρους τριών διαστάσεων 

και επιπλέον από το γεγονός ότι το βασικό μας εργαλείο για την κατανό-

ηση του χώρου, η ευκλείδεια γεωμετρία, δεν ισχύει σε καμπυλωμένους 

χώρους. Με δυο παραδείγματα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε λίγο τα 

πράγματα και θα σταματήσουμε εκεί. 

Πάνω σε μια λεία επίπεδη μεμβράνη εκτοξεύουμε οριζόντια ένα σφαι-

ρίδιο πολύ μικρής μάζας. Το σφαιρίδιο, πρακτικά, κάνει ευθύγραμμη ο-

μαλή κίνηση. Στο κέντρο της μεμβράνης τοποθετούμε μια σφαίρα πολύ 

μεγάλης μάζας. Η επιφάνεια της μεμβράνης παραμορφώνεται (σχ. 6.19). 

 

 
 

 

Εκτοξεύουμε πάλι ένα πολύ μικρό σφαιρίδιο πάνω στην επιφάνεια της 

μεμβράνης. Το σφαιρίδιο τώρα προφανώς δεν πρόκειται να κινηθεί ευθύ-

γραμμα. Η τροχιά του θα είναι καμπύλη. Η καμπύλωση της τροχιάς του 

σφαιριδίου είναι εντονότερη κοντά στη σφαίρα, στο κέντρο της μεμβρά-

νης. Η καμπύλωση αυτήν δεν οφείλεται στην βαρυτική έλξη που ασκεί στο 

σφαιρίδιο η μεγάλη σφαίρα αλλά στην παραμόρφωση που προκάλεσε η 

μεγάλη σφαίρα στο επίπεδο πάνω στο οποίο κινείται το σφαιρίδιο. Με α-

νάλογο τρόπο μια πολύ μεγάλη μάζα παραμορφώνει το χωροχρόνο γύρω 

της στο Σύμπαν. 
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Για να γίνει αισθητή η καμπύλωση του χωροχρόνου πρέπει η μάζα που 

την προκαλεί να είναι τεράστια. Για παράδειγμα η καμπύλωση που προ-

καλεί η Γη δεν είναι καν αισθητή. Τα διαστημικά ταξίδια που γίνονται από 

τη Γη στη Σελήνη αν και απαιτούν εξαιρετική ακρίβεια υπολογισμών σχε-

διάζονται με βάση τη νευτώνεια θεωρία βαρύτητας. Από τα γειτονικά μας 

ουράνια σώματα μόνο ο Ήλιος έχει αρκετή μάζα για να παραμορφώσει το 

χωροχρόνο αισθητά (σχ. 6.20). 

 

 

 

 
 

 

Σχ. 6.20 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που έστελνε στη ΓΗ το δια-

στημόπλοιο Viking κατά τη διάρκεια της αποστολής του στον Άρη 

παρουσίαζαν μια καθυστέρηση στη διάδοσή τους σε σχέση με τον α-

ναμενόμενο χρόνο όταν ο Ήλιος βρισκόταν ανάμεσα στο διαστημό-

πλοιο και τη Γη. 

Η τροχιά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων όταν περνούν κοντά από 

τον Ήλιο καμπυλώνεται με αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο για να φτάσουν στη Γη από ότι θα χρειάζονταν αν διαδίδονταν 

ευθύγραμμα.  

 

 

 

Η γενική θεωρία της σχετικότητας είχε αρκετές επιτυχίες μέχρι τώρα. 

Υπάρχουν όμως ακόμη κάποια αναπάντητα ερωτήματα. Ο Einstein υπέ-

θεσε ότι διαδίδονται με βαρυτικά κύματα που κινούνται με την ταχύτητα 

του φωτός όπως οι ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις διαδίδονται με ηλεκτρο-

μαγνητικά κύματα. Βαρυτικά κύματα όμως μέχρι τώρα δεν έχουν ανιχνευ-

θεί ίσως γιατί, σύμφωνα και με την πρόβλεψη, είναι εξαιρετικά ασθενή. 

Αν ποτέ ανιχνευθούν η φυσική θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα στην 

ανάπτυξη μιας ενιαίας θεωρίας για την  προέλευση των ηλεκτρομαγνητι-

κών και βαρυτικών δυνάμεων». 
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«Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύ-

θυνσης. Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ρά-

πτης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βι-

βλίων), Αθήνα 2011, σελ. 208-212. 

 

Επίσης, να δούμε και το εξής απόσπασμα: 

 

«6-4 ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ 

Ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε είναι τρισδιάστατος. Η θέση ενός υλι-

κού σημείου μπορεί να προσδιοριστεί με τρεις συντεταγμένες που αναφέ-

ρονται σ’ ένα σύστημα συντεταγμένων προσδεμένο στο σύστημα αναφο-

ράς μας. Επίσης το μέγεθος ενός αντικειμένου μπορούμε να το προσδιορί-

σουμε με τρεις διαστάσεις. Ένα παραλληλεπίπεδο κουτί περιγράφεται με 

το μήκος, το πλάτος και το ύψος του. Το κουτί όμως δεν ήταν πάντα κουτί. 

Κάποια χρονική στιγμή κατασκευάστηκε και κάποια άλλη πιθανόν να κα-

ταστραφεί. Έτσι η περιγραφή του κουτού μέσα στο χώρο δεν έχει νόημα 

αν δεν αναφερόμαστε ταυτόχρονα και στη χρονική διάρκεια της ύπαρξής 

του. 

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για χώρο χωρίς να συνυπολογίζουμε το χρόνο. 

Κάθε αντικείμενο, πρόσωπο, πλανήτης, άστρο, γαλαξίας υπάρχει μέσα σ’ 

αυτό που ονομάζουμε χωροχρονικό συνεχές. 

«Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύ-

θυνσης. Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ρά-

πτης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βι-

βλίων), Αθήνα 2011, σελ. 190. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Η φάση της άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων αποτελεί την δια-

στολή τους, ή αλλιώς αποτελεί την διαστολή του χωροχρόνου (εξηγήσαμε 

πιο πάνω). 

Αντίθετα, η φάση της έλξης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων αποτελεί 

την συστολή τους, ή αλλιώς αποτελεί την συστολή του χωροχρόνου (εξη-

γήσαμε πιο πάνω). 

Το ίδιο το σύμπαν είναι καμπύλο, προαναφέραμε, με την έννοια του 

σχήματός του.  

Το ίδιο το σύμπαν όμως, λόγω της ενέργειας που φέρει, από ενεργειακής 

πλευράς, δηλαδή παίρνει και μια τέταρτη διάσταση, την καμπυλότητα. Με 

άλλα λόγια η διάσταση της καμπυλότητας που οφείλεται στην ισχύ των 

θεμελιωδών ιόντων και την επίδρασή τους πάνω σε όλη την οικουμένη. 

Αυτή λοιπόν η τέταρτη διάσταση του κόσμου είναι τα θεμελιώδη ιόντα, 

όπως προαναφέραμε. Όσο αυτά έλκονται περισσότερο, τόσο συμπιέζουν 



94 

 

τον χρόνο και ο χρόνος γίνεται πολύ πιο γρήγορος, ενώ όταν αυτά χαλα-

ρώνουν την μεταξύ τους έλξης (π.χ. απωθούνται) ο χρόνος διαστέλλεται. 

Η συστολή του χρόνου προέρχεται δηλαδή όταν τα θεμελιώδη ιόντα έλ-

κονται, π.χ. σε έναν ανεμοστρόβιλο και τότε έχουμε πολύ γρήγορο τον 

χρόνο, ανάλογα με την ταχύτητα έλξης των θεμελιωδών ιόντων. 

Αντίθετα, όταν τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται, τότε έχουμε την δια-

στολή του χρόνου και ο χρόνος και πάλι τρέχει πολύ γρήγορα, αλλά με 

αντίθετη φορά, με φορά άπωσης, όπως π.χ. η ίδια η διαστολή του σύμπα-

ντος. 

 

Με βάση την ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων λοιπόν προκύπτει η δια-

φορετικότητα του χρόνου, όπως και του χώρου.  

Έτσι, άλλος είναι ο χρόνος στον Ήλιο και άλλος στην Γη, επειδή στον 

Ήλιο έχουμε πολύ ισχυρότερη την αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιω-

δών ιόντων. Συνέπεια αυτού είναι και η αντίστοιχη κίνηση των σωμάτων 

που κινούνται πιο γρήγορα σε σύγκριση με την Γη. Το ίδιο, η ίδια εξήγηση 

για την διαφορετικότητα του χρόνου ισχύει για την Γη και την Σελήνη. 

Επίσης, ο χώρος είναι διαφορετικός στην Ήλιο και στην Γη, επειδή μέσα 

στις μάζες των σωμάτων του Ήλιου και της Γης υπάρχουν τα θεμελιώδη 

ιόντα σε διαφορετική ισχύ (βαρύτητας , εκπομπή ενέργειας κ.λπ.). Το ίδιο 

έχουμε και για την περίπτωση της Γης-Σελήνης, όπου ο χώρος κι εδώ είναι 

διαφορετικός, όπως προαναφέραμε. 

 

Όσον αφορά την παραμόρφωση ή καμπυλότητα του χωρο-χρόνου να 

συμπληρώσουμε τα εξής. 

Η παραμόρφωση του χώρου-χρόνου, στην ουσία σημαίνει την αυξομεί-

ωση των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων. 

Όπου δηλαδή η πυκνότητα ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων αυξάνει, 

τότε έχουμε μεγαλύτερη την παραμόρφωση, ενώ όταν η παραμόρφωση 

αυτή μειώνεται τότε μειώνεται και η παραμόρφωση του χωροχρόνου. 

Στην πραγματικότητα κι ο κόσμος γύρω μας είναι παραμορφωμένος ε-

ξαιτίας της τάδε δύναμης των θεμελιωδών ιόντων που βρίσκονται γύρω 

μας, αλλά επειδή αυτό το έχουμε συνηθίσει, θεωρούμε ότι η παραμόρ-

φωση αναφέρεται σε άλλα μέρη κι όχι στον δικό μας περίγυρο. 
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28. Η εξήγηση της απεικόνισης της καμπυλότητας του χωροχρόνου 

και της παραμόρφωσής του, όταν αλληλεπιδρούν στην ύλη οι δυνάμεις 

των θεμελιωδών ιόντων. 

 

 

Ας πάμε να δούμε πάλι την εικόνα της παραμόρφωσης του χώρου, όπως 

στο παρακάτω παράδειγμα-εικόνα. 

 

 

 
 

«BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των 

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 146. 
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Σχόλια-επεξηγήσεις: 

 

Εξηγήσαμε ότι εκείνες οι δυνάμεις που προκαλούν την παραμόρφωση 

του χώρου και του χρόνου είναι τα θεμελιώδη ιόντα. 

Όσο ισχυρότερα είναι τα θεμελιώδη ιόντα, τόσο ισχυρότερη είναι η κα-

μπυλότητα της ύλης, τόσο περισσότερη είναι η παραμόρφωση του χώρου. 

Αυτό είναι μια αλήθεια, επειδή όταν επενεργούν οι δυνάμεις των θεμε-

λιωδών ιόντων και μάλιστα με αυξημένο το φορτίο τους, όπως π.χ. στην 

περίπτωση του Ήλιου στην παραπάνω εικόνα, τότε αυξάνει και η παρα-

μόρφωση, η καμπυλότητά του. 

Επομένως, συμπερασματικά, 

Απεικονίζουμε με μεγαλύτερη την καμπυλότητα και την παραμόρφωση 

του χωροχρόνου, όταν επενεργούν ισχυρότερα οι δυνάμεις των θεμελιω-

δών ιόντων μεταξύ τους. Αυτές δεν αλληλεπιδρούν μόνον μεταξύ τους, 

αλλά έλκουν και τα θεμελιώδη ιόντα της ύλης (εκείνα δηλαδή που βρίσκο-

νται μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων 

στα πρωτόνια και στα ηλεκτρόνια) και επομένως οι δυνάμεις αυτές των 

θεμελιωδών ιόντων  που έλκουν την ύλη ή την ύλη απεικονίζονται ανά-

λογα με την ισχύ τους με αυτήν ακριβώς την καμπυλότητα του χωροχρό-

νου, εφόσον αυτές την προκαλούν.  
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29. Η εξήγηση της κβαντομηχανικής θεωρίας. 

Η ακριβής λειτουργία-μηχανισμός της έλξης και της άπωσης μετα-

ξύ ενός πρωτονίου και ενός ηλεκτρονίου. 

Η έννοια του μαγνητικού κορεσμού. 

Η εξήγηση της έννοια των ορίων μαγνητικού κορεσμού στα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων και ηλεκτρονίων στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση της φόρτισης του ηλεκτρονίου με μαγνητικό φορτίο θε-

μελιωδών ιόντων και η εξήγηση της έλξης του από το πρωτόνιο του 

πυρήνα όταν βρίσκεται στις πιο απομακρυσμένες τροχιές του. 

Πως ορίζεται η θέση-τροχιά που θα επιστρέψει το ηλεκτρόνιο όταν 

ελχθεί από το πρωτόνιο του πυρήνα. 

Η έννοια του κβάντου ή φωτονίου. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της έλξης των πρωτονίων-ηλεκτρονίων 

από τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων ή από τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση ότι δύο ομόσημα ηλεκτρικά φορτία που είναι είτε αρνη-

τικά είτε θετικά απωθούνται. 

Η εξήγηση της πυρηνικής σύντηξης και της πυρηνικής σχάσης. Η 

επαλήθευση ότι η μάζα του πρωτονίου φέρει δύο είδη θεμελιωδών ιό-

ντων στο εσωτερικό της, τα οποία έλκονται με την εκεί μάζα του πρω-

τονίου. 

Η εξήγηση της αρχής της απροσδιοριστίας του Βέρνερ Χάιζεν-

μπεργκ. 

Η εξήγηση ότι η μάζα όταν διαιρείται προκαλεί την διαίρεσή της σε 

μικρότερη μάζα ή ενέργεια που φέρει τα αρχικά θεμελιώδη ιόντα από 

τα οποία έχει συντεθεί. 

Η εξήγηση της αρχής της απροσδιοριστίας του Βέρνερ Χάιζεν-

μπεργκ. 

 

 

 
Ας επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε τα όσα έχουμε μάθει ως τώρα για να εξηγήσουμε 

τις αρχές και την λειτουργία της κβαντομηχανικής. Για τον λόγο αυτό, ας πάρουμε δύο 

συνεχόμενα κείμενα, από το ίδιο βιβλίο, ώστε να επικεντρωθούμε αναλύοντάς το και 

επαληθεύοντας τις θέσεις μας. 

Στην συνέχεια θα αναπτύξουμε τις θέσεις μας. 

 

 

«Κβαντική θεωρία 

Η κβαντική θεωρία διατυπώθηκε στην αρχή του αιώνα μας σε μια προ-

σπάθεια να εξηγηθούν ορισμένα φαινόμενα, που δεν μπορούσαν να ερμη-

νευτούν με τις κλασικές αρχές της Φυσικής. Το 1900, ο Γερμανός φυσικός 

Μαξ Πλανκ πρότεινε την ιδέα των κβάντων, για να εξηγήσει τον τρόπο με 
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τον οποίο τα θερμά αντικείμενα εκπέμπουν φως. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν βα-

σίστηκε στη θεωρία του Πλανκ και επιβεβαίωσε ότι το φως αποτελείται 

από μικροσκοπικά σωματίδια ενέργειας, που συμπεριφέρονται σαν κύ-

ματα. 

 

 

 
 

Το 1913, ο Δανός επιστήμονας Νιλς Μπορ έδειξε με ποιο τρόπο τα ά-

τομα εκπέμπουν φως. Πολλές από τις αρχές της κβαντικής θεωρίας έχουν 

ανατραπεί από νεότερες ανακαλύψεις της κβαντομηχανικής». 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 424-425. 

 

Επίσης: 

 

 

«Κβαντομηχανική 

Η Κβαντομηχανική είναι κλάδος της Φυσικής που μελετά τη δομή του 

ατόμου και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αποδίδουν μικρά ποσά ενέρ-

γειας, που ονομάζονται κβάντα. 

Για να κατανοήσουμε την Κβαντομηχανική, είναι αναγκαίο να εξετά-

σουμε τη συμπεριφορά των ατόμων. Σε κάθε άτομο, γύρω από τον θετικά 

φορτισμένο πυρήνα περιφέρονται μικροσκοπικά σωματίδια με αρνητικό 

φορτίο, που ονομάζονται ηλεκτρόνια. Σε κανονικές συνθήκες, τα ηλεκτρό-

νια κινούνται σε καθορισμένες τροχιές, που χαρακτηρίζονται από ορι-

σμένη στάθμη ενέργειας. Αν το άτομο απορροφήσει επιπλέον ενέργεια 

(π.χ. αν θερμανθεί ή δεχτεί ακτινοβολία του φωτός), κάποιο ηλεκτρόνιο 

μπορεί να μεταπηδήσει από την κανονική του τροχιά σε μια άλλη με ανώ-

τερη ενεργειακή στάθμη.  
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Όταν το ηλεκτρόνιο επανέλθει στην αρχική του τροχιά, αποβάλλει τη 

μικροσκοπική δέσμη ενέργειας που απορρόφησε. Αυτή η φωτεινή ενέρ-

γεια ονομάζεται κβάντο ή φωτόνιο. 

 

 

Έρβιν Σρέντιγκερ (1887-1961) 

Ο Αυστριακός φυσικός Σρέντιγκερ δια-

τύπωσε την «εξίσωση Σρέντιγκερ», με 

την οποία εισήγαγε την κυματική θεω-

ρία ως εναλλακτική άποψη προς τη θε-

ωρία των κβάντων του Χάιζενμπεργκ. 

Η εξίσωση περιέγραφε με μαθηματικό 

τόπο το ηλεκτρόνιο μέσα στο άτομο ή 

στο μόριο, από την άποψη των κυμά-

των. 

Το 1933 τιμήθηκε, μαζί με τον Βρετανό 

φυσικό Πολ Ντιράκ, με το βραβείο Νό-

μπελ Φυσικής. 

 

Παλιότερα, οι επιστήμονες υπέθεταν ότι η εκπομπή φωτός ήταν μια συ-

νεχής κυματική ροή. Η κβαντομηχανική απέδειξε ότι το φως είναι στην 

πραγματικότητα ρεύμα από μικροσκοπικά φωτόνια, που δρουν και σαν κύ-

ματα και σαν σωματίδια. Η κβαντομηχανική εξηγεί, επίσης, τον τρόπο με 

τον οποίο σχηματίζεται ο πυρήνας του ατόμου, καθώς και πόσοι πυρήνες 

μπορούν να διασπαστούν (πυρηνική σχάση), να συνενωθούν (πυρηνική 

σύντηξη) ή να υποστούν αποσύνθεση ώστε να παράγουν ραδιενέργεια. 

 

 

Βέρνερ Χάιζενμπεργκ (1901-1976) 

Ο Γερμανός φυσικός Χάιζενμπεργκ θεω-

ρείται ο θεμελιωτής της κβαντομηχανι-

κής. Διατύπωσε τη θεωρία των κβάντων, 

για να εξηγήσει τη δομή του ατόμου και 

τη συμπεριφορά των υποατομικών σω-

ματιδίων, όπως για παράδειγμα των ηλε-

κτρονίων.  

Το 1927 διατύπωσε την αρχή της απροσ-

διοριστίας, η οποία ορίζει ότι δεν είναι 

δυνατό να γνωρίζουμε ταυτόχρονα και 

με ακρίβεια τη θέση και την ορμή ενός 

ηλεκτρονίου. Το 1932 τιμήθηκε με το 

βραβείο Νόμπελ της Φυσικής. 

 

 

Μια άλλη σημαντική ιδέα, που έχει τις βάσεις της στην κβαντομηχανι-

κή, είναι η αρχή της απροσδιοριστίας, που διατυπώθηκε από την Βέρνερ 
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Χάιζενμπεργκ. Η αρχή αυτή ορίζει πως είναι αδύνατο να γνωρίζουμε την 

ίδια στιγμή, με ακρίβεια, και τη θέση και την ταχύτητα ενός υποατομικού 

σωματιδίου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάντοτε ένα όριο στη γνώση που 

μπορούμε να έχουμε για την κατανόηση οποιουδήποτε σωματιδίου. Ό,τι 

κι αν κάνουμε για αν μετρήσουμε τη θέση και την ταχύτητα ενός σωματι-

δίου, πάντοτε διαταράσσουμε το σωματίδιο με τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο. Η κβαντομηχανική προσδιορίζει μόνο το ποιες είναι οι πιθανότητες 

ώστε να είναι σωστές οι μετρήσεις μας. 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 425-426. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Στην φάση της έλξης μεταξύ πρωτονίου -ηλεκτρονίου: 

Στην φάση της έλξης μεταξύ του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου σε ένα 

άτομο, η έλξη τους αυτή γίνεται ως εξής: 

α) Τα μεν θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που βρίσκονται στον εσωτε-

ρικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, στο πρωτόνιο, έλκουν τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που βρίσκονται στον εσωτερικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του ηλεκτρονίου, επειδή βρίσκονται στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις (στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων). 

β) Τα δε θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων που βρίσκονται στον εσωτερικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, στο πρωτόνιο, έλκουν τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στον εσωτερικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του ηλεκτρονίου, επειδή βρίσκονται στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις (στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων). 

Τότε, το πιο ελαφρύ σε μάζα ηλεκτρόνιο έλκεται από το μεγαλύτερό του 

σε μάζα πρωτόνιο. 

Το ηλεκτρόνιο τότε πλησιάζει προς το πρωτόνιο. 

Στην φάση αυτή λέμε ότι το ηλεκτρόνιο από την στοιβάδα 2 πλησιάζει-

επανέρχεται στην στοιβάδα 1. 

 

Επειδή κατά την έλξη τους αυτή, έχουμε αντίστοιχη έλξη μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, με-

ταξύ πρωτονίου και ηλεκτρονίου αφενός, και επειδή τα θεμελιώδη ιόντα 

φέρουν ηλεκτρικό φορτίο αφετέρου, τότε έχουμε την παραγωγή ηλεκτρι-

σμού κατά την  φάση της έλξης των. Αυτός ο ηλεκτρισμός δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά έλξη θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, που λέγεται και ηλεκτρομαγνητικό κύμα. 
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Ηλεκτρομαγνητικό κύμα δηλαδή λέγεται η έλξη θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Λόγω της παραπάνω έλξης και της παραγωγής του ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος, έχουμε την ενέργεια που διατέθηκε για την έλξη, για την δη-

μιουργία δηλαδή του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, να διαφεύγει επειδή 

διατέθηκε για την παραγωγή του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. 

Έτσι, με την παραγωγή του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, η πλεονά-

ζουσα ενέργεια μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων φεύγει, χάνεται από το άτομο αυτό. 

 

Ποιος όμως είναι ο λόγος που χάνεται-φεύγει η παραπάνω πλεονάζουσα 

ποσότητα θεμελιωδών ιόντων και ποια είναι η έννοια της λεγόμενης πλε-

ονάζουσας ποσότητας θεμελιωδών ιόντων; 

 

Σε άλλο κεφάλαιο εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Η έλξη τους αυτή όμως 

χωρεί μια ορισμένη ποσότητα των ελκόμενων θεμελιωδών ιόντων. Υπάρ-

χει δηλαδή μια αντιστοιχία μεταξύ των δύο μερών των θεμελιωδών ιόντων 

που έλκονται. Υπάρχει μια ορισμένη τιμή της ποσότητας του ενός είδους 

θεμελιωδών ιόντων αλλά και του άλλου είδους θεμελιωδών ιόντων που 

έλκονται. 

Έτσι, αν από το ένα είδος θεμελιωδών ιόντων προστεθούν επιπλέον 

φορτία σε ένα πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο (σε ένα άτομο δηλαδή), αυτά δεν θα 

ελχθούν πλέον από το άτομο, γιατί τα μαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων είναι μαγνη-

τικά κορεσμένα και έτσι δεν μπορούν να προσλάβουν-έλξουν επιπλέον μα-

γνητικά φορτία. 

Αυτά  λοιπόν τα όρια μέσα στα οποία κινούνται οι τιμές των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο πρωτόνιο-η-

λεκτρόνιο, καθορίζουν και τον μαγνητικό κορεσμό τους. 

Αυτός ο μαγνητικός κορεσμός μεταβάλλεται όταν μεταβάλλονται-αυ-

ξομειώνονται η θερμοκρασία ή η πίεση ή το φως πάνω στο άτομο αυτό. Ο 

λόγος είναι ότι όταν αυξάνει η θερμοκρασία ή η πίεση ή το φως πάνω στο 

άτομο παράγονται θεμελιώδη ιόντα με ισχυρότερα εκείνα τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων, ενώ όταν μειώνεται η θερμοκρασία ή η πίεση ή το 

φως τότε παράγονται θεμελιώδη ιόντα με ισχυρότερα εκείνα τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων. 

 

Επομένως, όταν προσφέρουμε π.χ. θερμότητα σε ένα άτομο συμβαίνει 

το εξής: 

Χορηγούμε θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων, με ισχυρότερη την ποσότητα των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

(αφού αυτά είναι ισχυρότερα όταν αυξάνεται η θερμοκρασία ή η πίεση).  
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Αυτή η ποσότητα θεμελιωδών ιόντων που χορηγούμε στο άτομο, έλκε-

ται ως εξής: 

Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της θερμότητας που χορηγούμε 

στο άτομο (η θερμότητα εξηγήσαμε φέρει αυξημένα θεμελιώδη ιόντα ή 

ενέργεια), έλκονται από τους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων τόσο του πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου, επειδή στις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις αυτά τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται. 

Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της θερμότητας που χορη-

γούμε στο άτομο (η θερμότητα εξηγήσαμε φέρει αυξημένα θεμελιώδη ιό-

ντα ή ενέργεια), έλκονται από τους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων τόσο του πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου, επειδή 

στις σχετικά μακρινές αποστάσεις αυτά τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται.  

Όταν όμως μεταφερθεί αρκετή ποσότητα θερμοκρασίας στο άτομο, τότε 

οι εσωτερικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και οι εσω-

τερικοί πόλοι των ηλεκτρονίων, τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρό-

νιο, αρχικά έλκονται, όταν το πρωτόνιο βρίσκεται στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις από το πρωτόνιο. Αυτός είναι ο λόγος της επαναφοράς του 

ηλεκτρονίου από την πιο απομακρυσμένη στοιβάδα 2 ή από μια στοιβάδα 

υψηλότερης ενέργειας, προς την πιο κοντινή στοιβάδα 1 ή προς μια στοι-

βάδα χαμηλότερης ενέργειας. Με άλλα λόγια εξασκείται ισχυρότερη η 

έλξη μεταξύ πρωτονίου και ηλεκτρονίου επειδή φέρουν αυξημένα φορτία 

έλξης των αφενός, αλλά και επειδή το ηλεκτρόνιο έχει απομακρυνθεί από 

το πρωτόνιο οπότε δεν δρουν πλέον ισχυρά οι απωστικές δυνάμεις των 

θεμελιωδών ιόντων (γιατί όσο το ηλεκτρόνιο βρίσκονταν στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις απωθούνταν από το πρωτόνιο, αφού τα θεμελιώδη ιόντα 

τους βρίσκονταν στις λεγόμενες σχετικά κοντινές αποστάσεις. Τώρα όμως 

που το ηλεκτρόνιο έχει απομακρυνθεί από το πρωτόνιο, δεν ασκούνται ι-

σχυρά πλέον αυτές οι δυνάμεις άπωσης μεταξύ πρωτονίου-ηλεκτρονίου). 

Έτσι έχουμε την φάση της έλξης πρωτονίου-ηλεκτρονίου, και όσον α-

φορά την ενεργειακή τους κατάσταση λέμε ότι έχουμε την αποδιέγερση 

του ατόμου, αφού κατά την φάση αυτή παράγεται ηλεκτρομαγνητισμός 

και εκτονώνεται η επιπλέον ενέργεια που αυτά (πρωτόνιο και ηλεκτρόνιο) 

έχουν προσλάβει (και φορτίσει τους εσωτερικούς τους πόλους). 

Κατά την αποδιέγερση του ατόμου το ηλεκτρόνιο μεταπηδά από ενερ-

γειακά υψηλότερες στοιβάδες στην βασική του στάθμη. Μεταπηδά σε ε-

νεργειακά χαμηλότερη στάθμη, σε πιο κοντινή απόσταση ως προς το πρω-

τόνιο έρχεται. 

 (Οι στοιβάδες που βρίσκονται πιο κοντά στον πυρήνα θεωρούνται υ-

ψηλότερης ενέργειας). 

 

Η έλξη τώρα του ηλεκτρονίου και η θέση του ή τροχιά που θα πάρει ως 

απόστασή του από τον πυρήνα-πρωτόνιο του ατόμου καθορίζεται από τον 

εξής παράγοντα: 
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Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που φέρουν τόσο τα πρωτόνια 

όσο και τα ηλεκτρόνια απωθούνται. Μέχρις λοιπόν που το ηλεκτρόνιο συ-

ναντήσει αυτό το ισχυρό απωστικό-ομώνυμό του μαγνητικό πεδίο του 

πρωτονίου του πυρήνα, μέχρις εκεί θα έρθει-τοποθετηθεί και θα συνεχίσει 

να κινείται περιμετρικά του πρωτονίου, αφού δεν μπορεί να πλησιάσει 

άλλο (λόγω της μαγνητικής άπωσης που του εξασκείται). 

Έτσι, το κάθε ηλεκτρόνιο, θα πάει σε εκείνη την τροχιά, όπου εξασκεί-

ται πλέον ισχυρότερα το απωστικό φορτίο μεταξύ πρωτονίου-ηλεκτρονίου 

και δεν μπορεί να πλησιάσει άλλο πιο κοντά προς το πρωτόνιο. 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, όπου τα φορτία έλξης μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων είναι ισχυρότερα από τα φορτία άπωσής των, τότε τα 

εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα από το πρωτόνιο φορτίζουν το ηλεκτρόνιο. 

Το ηλεκτρόνιο δηλαδή δέχεται τώρα τα φορτία αυτά ως φορτία έλξης και 

όχι ως φορτία άπωσης κατά τον εξής τρόπο, όπως είπαμε και προηγουμέ-

νως: Επειδή στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έχει μειωθεί σημαντικά έως 

πάρα πολύ το φορτίο άπωσης, υπάρχει η δυνατότητα τα φορτία των θεμε-

λιωδών ιόντων που έχουν εκπεμφθεί από το πρωτόνιο να ελχθούν τώρα 

από το ηλεκτρόνιο, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ηλεκτρο-

νίου (από τον εσωτερικό του πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) 

έλκουν τα εκπεμπόμενα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που 

έχουν απωθηθεί από το πρωτόνιο. Αντίστοιχα γίνεται και με την έλξη των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Έτσι, τότε το ηλεκτρόνιο αυτό φορτίζεται και αυξάνεται το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό του φορτίο τόσο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

όσο και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Έτσι, λόγω της αύξησης του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού του φορ-

τίου στο ηλεκτρόνιο αυτό, είναι δυνατή η έλξη του από το πρωτόνιο του 

πυρήνα, παρότι βρίσκεται τώρα σε πιο μακρινή απόσταση σε σχέση με ε-

κείνη που ήταν αρχικά, πριν απωθηθεί. 

Σημειώνουμε ότι για να γίνει η φόρτιση του ηλεκτρονίου απαιτείται 

αυτό να απομακρυνθεί από το πρωτόνιο του πυρήνα, εκτός της ζώνης των 

λεγόμενων κοντινών αποστάσεων. 

 

 

Στην φάση της άπωσής του από το πρωτόνιο, θα πάει και απωθηθεί-

απομακρυνθεί μέχρις εκείνης της απόστασης-θέσης από το πρωτόνιο όπου 

πλέον εξασκείται ισχυρότερα το μαγνητικό φορτίο έλξης του από το πρω-

τόνιο, σε σύγκριση με το μαγνητικό φορτίο άπωσής του από το πρωτόνιο. 

Αυτό το φορτίο έλξης-άπωσης είναι διαφορετικό στο κάθε ηλεκτρόνιο 

και δεν είναι το ίδιο για όλα τα ηλεκτρόνια παρότι περιστρέφονται γύρω 

από τον ίδιο πυρήνα. 
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Η διαφορετικότητα των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν 

είναι η αιτία που καθορίζει και την απόστασή τους από τον πυρήνα του 

ατόμου. 

 

 

Στην φάση της άπωσης μεταξύ πρωτονίου-ηλεκτρονίου:  

Όταν όμως το ηλεκτρόνιο πλησιάσει στις λεγόμενες σχετικά κοντινές 

αποστάσεις, τότε απωθείται από το πρωτόνιο, για τον εξής λόγο: 

α1) Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στον εσωτε-

ρικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, στο πρωτόνιο, απωθούν 

τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που βρίσκονται στον εσωτερικό πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του ηλεκτρονίου, επειδή βρίσκονται 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις (στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων). 

β1) Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που βρίσκονται στον εσωτερικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, στο πρωτόνιο, απωθούν τα θε-

μελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στον εσωτερικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του ηλεκτρονίου, επειδή βρίσκονται στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις (στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων). 

Έτσι, λόγω των απώσεων αυτών, φορτίο ενέργειας θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων από το πρωτόνιο του α-

τόμου, στην φάση της άπωσης των, μεταφέρεται στον γύρω του χώρο. 

Επειδή κατά την φάση της άπωσης είναι ισχυρότερα τα ομώνυμα εξα-

σκούμενα φορτία, σε σύγκριση με τα ελκόμενα, στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις, το ηλεκτρόνιο απωθείται. 

Ας δούμε τώρα την μέγιστη δυνατή τροχιά-άπωση που μπορεί να φτάσει 

το απωθούμενο ηλεκτρόνιο. 

Η άπωσή του το μεταφέρει σε πιο εξωτερική-μεγαλύτερη τροχιά από το 

πρωτόνιο. Ανάλογα με το φορτίο της άπωσης που του εξασκείται μεταφέ-

ρεται σε μεγαλύτερη απόσταση-τροχιά, αφενός και ανάλογα με το φορτίο 

της έλξης που του εξασκείται από το πρωτόνιο του πυρήνα επίσης του ε-

ξασκείται ισχυρότερη έλξη. 

Στο σημείο-απόσταση όπου η έλξη είναι ισχυρότερη από την άπωση, 

τότε πλέον το ηλεκτρόνιο όχι μόνον δεν απωθείται άλλο, αλλά αρχίζει να 

επιστρέφει σε μια πιο μικρότερη τροχιά, σε μια πιο μεγαλύτερη στάθμη 

ενέργειας.  

Κατά την διέγερση του ατόμου το ηλεκτρόνιο μεταπηδά σε ενεργειακά 

υψηλότερες στοιβάδες, μετακινείται από τη βασική του στάθμη σε οποια-

δήποτε από τις διεγερμένες του. Μεταπηδά σε ενεργειακά υψηλότερη 

στάθμη, σε πιο μακρινή απόσταση, ως προς το πρωτόνιο έρχεται. 
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Η έννοια του φωτός και τι περιέχει το φως. 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

«Παλιότερα, οι επιστήμονες υπέθεταν ότι η εκπομπή φωτός ήταν μια 

συνεχής κυματική ροή. Η κβαντομηχανική απέδειξε ότι το φως είναι στην 

πραγματικότητα ρεύμα από μικροσκοπικά φωτόνια, που δρουν και σαν κύ-

ματα και σαν σωματίδια». 

Σχόλια – επεξηγήσεις επί του παραπάνω: 

Το φως δηλαδή αποτελείται από δύο μέρη: από το σωματιδιακό μέρος 

που φέρει μάζα (σωματίδια) και από το ενεργειακό μέρος που φέρει θεμε-

λιώδη ιόντα. Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία 

και την μια φορά έλκονται και παράγουν φως, ενώ την άλλη φορά απω-

θούνται και δεν παράγουν φως. 

Επειδή υπάρχει η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με 

τον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τόσο στο πρωτό-

νιο όσο και στο ηλεκτρόνιο, τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται 

με τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια μέσω αυτού του εσωτερικού τους πόλου των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Επίσης, επειδή υπάρχει η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων με τον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τόσο 

στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων έλκονται με τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια μέσω αυτού του εσωτερικού 

τους πόλου των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Έτσι, έχουμε τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων να έλκουν πρωτόνια-

ηλεκτρόνια, καθώς επίσης και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων να 

έλκουν πρωτόνια-ηλεκτρόνια μέσω των εσωτερικών τους πόλων θεμελιω-

δών ιόντων, όπως αναφέραμε. 

 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

Πυρηνική σύντηξη, σχάση, ραδιενέργεια, αποτελέσματα στον ανθρώ-

πινο οργανισμό από την υπερπαραγωγή θεμελιωδών ιόντων, λόγω πιέσεών 

του. 

Η κβαντομηχανική εξηγεί, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται 

ο πυρήνας του ατόμου, καθώς και πόσοι πυρήνες μπορούν να διασπαστούν 

(πυρηνική σχάση), να συνενωθούν (πυρηνική σύντηξη) ή να υποστούν α-

ποσύνθεση ώστε να παράγουν ραδιενέργεια. 

Σχόλια – επεξηγήσεις επί του παραπάνω: 

Για να επέλθει πυρηνική σύντηξη και να συνενωθούν δύο πυρήνες, πρέ-

πει κατ’ αρχήν να ελχθούν τα θεμελιώδη ιόντα που φέρουν στους εσωτε-

ρικούς τους πόλους.  
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Εμείς γνωρίζουμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του ενός εσω-

τερικού πόλου του α πρωτονίου, έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του άλλου εσωτερικού πόλου 

του β πρωτονίου.  

Όταν όμως πλησιάσουν αρκετά αυτά τα δύο πρωτόνια α και β, τότε ε-

ξασκούνται δυνάμεις άπωσης μεταξύ τους και απωθούνται, κι αυτός είναι 

ο λόγος που λέμε ότι δύο πρωτόνια απωθούνται μεταξύ τους. Επειδή δε 

φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο λέγεται ότι τα ομόσημα ηλεκτρικά φορ-

τία απωθούνται. Το ίδιο γίνεται και με τα ηλεκτρόνια (απωθούνται επειδή 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερο το φορτίο άπωσης με-

ταξύ των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του ενός, με το φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων του άλλου ηλεκτρονίου). 

 

Εξηγήσαμε όμως, επίσης, ότι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, παράγο-

νται θεμελιώδη ιόντα, αλλά πιο ισχυρότερο φορτίο φέρουν τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Αν όμως αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, ή της πίεσης, ή του φωτός, 

γίνει πάρα πολύ μεγάλη, τότε συμβαίνει το εξής φαινόμενο: 

Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που παράγονται π.χ. από την πάρα 

πολύ μεγάλη αύξηση του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού τους φορτίου ε-

ξασκούν ισχυρότερα την έλξη μεταξύ τους, σε σύγκριση με την άπωση που 

εξασκούν με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, δηλαδή: 

Τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων ενός πρωτονίου α έλκο-

νται με μεγαλύτερη δύναμη με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων ενός άλ-

λου πρωτονίου β, και η δύναμη έλξης τους αυτή είναι ισχυρότερη από την 

δύναμη άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του πρωτονίου 

α με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του άλλου πρωτονίου β. 

Αποτέλεσμα του παραπάνω είναι τα δύο πρωτόνια να έλκονται το ένα 

(το α) με το άλλο (με το β), λόγω της πιο μεγάλης-ισχυρής δύναμης μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τους, που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας 

της μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας. 

Τότε έχουμε το φαινόμενο της σύντηξης, ή της έλξης των δύο πυρήνων 

σε ένα νέο άτομο. 

Έτσι εξηγείται η πυρηνική σύντηξη. 

Σε άλλο βιβλίο γράφεται ότι:  

«…Ο Χάουτερμανς υπολόγισε ότι η κρίσιμη απόσταση ήταν 10-15 μέ-

τρα, δηλαδή ένα τρισεκατομμυριοστό του χιλιοστού. Αν δύο πυρήνες υ-

δρογόνου που πλησιάζουν ο ένας τον άλλο βρεθούν σε τέτοια απόσταση, 

θα συμβεί σύντηξη».  

«BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των 

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 346, 349-350, 351-353. 

Εμείς εξηγούμε τον μηχανισμό της σύντηξης. Τώρα, σε πόση απόσταση 

παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο ότι θα συμβεί, ο ίδιος δεν έχω ούτε εργα-

λεία, ούτε εργαστήρια, ούτε άλλα βοηθητικά για να ασχοληθώ, άλλωστε 
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δεν νομίζω ότι μπορώ να τα προλάβω όλα. Αν όμως κανείς καταλάβει τον 

μηχανισμό, μετά μπορεί να προχωρήσει στις μετρήσεις, ή να διατυπώσει 

τους ανάλογους μαθηματικούς ή φυσικούς νόμους κ.λπ. 

Όσον αφορά την σχάση των πυρήνων. 

Ας πάρουμε ένα απόσπασμα από το διαδίκτυο: 

«Πυρηνική σχάση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας αστα-

θής ατομικός πυρήνας χωρίζεται (σχάται) σε δυο ή περισσότερους (μικρό-

τερους) πυρήνες και σε μερικά παραπροϊόντα σωμάτια (όπως νετρόνια).  

Η σχάση αποτελεί μια περίπτωση μεταστοιχείωσης κατά την οποία πα-

ράγονται δύο θραύσματα με συγκρίσιμες μάζες. Στα βαρύτερα στοιχεία η 

σχάση είναι εξώθερμη αντίδραση αποδίδοντας στο περιβάλλον ενέργεια 

ως ακτινοβολία γάμμα και ως κινητική ενέργεια των θραυσμάτων. 

Στα παραπροϊόντα τής σχάσης περιλαμβάνονται και νετρόνια, τα οποία 

μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω σχάσεις δημιουργώντας έτσι μια αυ-

τοσυντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση η οποία σε ελεγχόμενη, χαμηλή 

ταχύτητα παράγει εκμεταλλεύσιμη ενέργεια. Σε μη ελεγχόμενη μεγάλη τα-

χύτητα προκαλεί έκρηξη της οποίας η ισχύς είναι μεγαλύτερη από κάθε 

έκρηξη που προέρχεται από χημικές αντιδράσεις, γεγονός που βρίσκει 

χρήση στην κατασκευή πυρηνικών όπλων». 

Ο ένας πυρήνας χωρίζεται σε δύο πυρήνες, για τον εξής λόγο: 

Με την πίεση που ασκείται στον πυρήνα παράγονται θεμελιώδη ιόντα, 

λόγω της συμπίεσής της μάζας του, η οποία μάζα εξηγήσαμε περιέχει τέ-

τοια θεμελιώδη ιόντα, ειδικότερα: το εσωτερικό του πρωτονίου φέρει δύο 

εσωτερικούς πόλους: τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και τον 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αν λοιπόν συμπιεστεί η μάζα του πρωτονίου, τότε εξαναγκάζουμε τα 

θεμελιώδη ιόντα στο εσωτερικό του πρωτονίου να πλησιάσουν πιο κοντά 

με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να ασκηθούν τότε οι απωστικές δυνάμεις μεταξύ των παραπάνω θεμελιω-

δών ιόντων, οι οποίες καθώς έλκουν και μάζα από το εσωτερικό του, το 

σπάνε στα δύο. 

Τα δύο τμήματα που έχει σπάσει η μάζα του πρωτονίου, αυτό ακριβώς 

επαληθεύουν: ότι το πρωτόνιο στο εσωτερικό του φέρει δύο είδη φορτίων 

θεμελιωδών ιόντων, τα οποία έλκονται με την εκεί μάζα τους. 

Όσον αφορά την αποσύνθεση και την ραδιενέργεια, αυτή εξηγείται ως 

εξής: 

Επειδή μέσα στο πρωτόνιο υπάρχουν τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων, 

τα οποία έλκουν και από την μάζα του υλικό, έχουμε: 

Την και φορά έλκονται αυτά και δημιουργούν βαρύτητα και συγχρόνως 

παράγουν ηλεκτρισμό. Τότε έχουμε κατανάλωση ενέργειας και το πρωτό-

νιο αυτό με τον καιρό φθίνει, έχει απώλεια ενέργειας. 

Στην φάση της έλξης των δύο αυτών ειδών θεμελιωδών ιόντων έλκει 

και το ηλεκτρόνιο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8E%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B1
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Στην φάση της άπωσης, δεν παράγει ηλεκτρισμό, ενώ απωθεί και το η-

λεκτρόνιο. 

Έτσι, το ηλεκτρόνιο την μια έλκεται και την άλλη απωθείται και ανα-

γκάζεται να περιστραφεί. 

 

Αναφορικά με το θέμα της σχάσης, αλλά και της ραδιενέργειας που προ-

αναφέραμε, να συμπληρώσουμε και τα εξής: 

Η σχάση ή η αποσύνθεση των σωμάτων ή η εξασθένιση των πρωτονίων-

ηλεκτρονίων εξηγείται επειδή σε ένα σωματίδιο επενεργούν συνέχεια οι 

δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. Αυτές επενεργούν επειδή το ίδιο αυτό σωματίδιο φέρει μέσα 

του δύο τέτοιους εσωτερικούς πόλους και επομένως τα εξωτερικά του θε-

μελιώδη ιόντα άλλων σωματιδίων, πρωτονίων, ηλεκτρονίων, κ.λπ. αλλη-

λεπιδρούν με τους εσωτερικούς του πόλους θεμελιωδών ιόντων. Σε τελευ-

ταία ανάλυση, για να υπάρξει μάζα απαιτείται να έχουν ελχθεί θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, όπως αναφέραμε με 

λεπτομέρεια στην πρώτη κιόλας Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. Στην 

συνέχεια, έχουμε την δημιουργία των σωμάτων και των υλικών στον κό-

σμο. Αν λοιπόν ένα σώμα ή ένα υλικό ή ένα σωματίδιο διαιρεθεί, πάλι θα 

προκύψουν οι αρχικές δυνάμεις από τις οποίες δημιουργήθηκε, δηλαδή 

μέσα στα τμήματα στα οποία θα διαιρεθεί θα υπάρξουν θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, εφόσον αυτά είναι συστα-

τικά μέρη της δημιουργηθείσας μάζας του κόσμου μας. 

 

Τέλος, ας πάμε και στην αρχή της απροσδιοριστίας. 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Μια άλλη σημαντική ιδέα, που έχει τις 

βάσεις της στην κβαντομηχανική, είναι η αρχή της απροσδιοριστίας, που 

διατυπώθηκε από την Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. Η αρχή αυτή ορίζει πως είναι 

αδύνατο να γνωρίζουμε την ίδια στιγμή, με ακρίβεια, και τη θέση και την 

ταχύτητα ενός υποατομικού σωματιδίου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πά-

ντοτε ένα όριο στη γνώση που μπορούμε να έχουμε για την κατανόηση 

οποιουδήποτε σωματιδίου. Ό,τι κι αν κάνουμε για αν μετρήσουμε τη θέση 

και την ταχύτητα ενός σωματιδίου, πάντοτε διαταράσσουμε το σωματίδιο 

με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η κβαντομηχανική προσδιορίζει μόνο το 

ποιες είναι οι πιθανότητες ώστε να είναι σωστές οι μετρήσεις μας». 

Η εξήγηση του παραπάνω είναι ότι ένα σωματίδιο αλληλεπιδρά συνέ-

χεια με τον γύρω του χώρο, λόγω του ότι φέρει τους δύο εσωτερικούς μα-

γνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, Αυτό προκύπτει επειδή κάθε μορφής 

μάζα στο σύμπαν έχει δημιουργηθεί από την ένωση των παραπάνω θεμε-

λιωδών ιόντων μετά από πολύ ισχυρές συγκρούσεις, που αρχικά έλαβαν 

χώρο στους δύο συμπάντειους πόλους, Στην συνέχεια θα δούμε τέτοια πα-

ραγωγή και στο εσωτερικό των γαλαξιών, ηλίων κ.λπ. 
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Για τον ίδιο λόγο, επειδή η κίνησης του κάθε σωματιδίου αυξομειώνεται 

ανάλογα με την διακύμανση των δυνάμεων των θεμελιωδών ιόντων που 

αλληλεπιδρούν με τους εσωτερικούς του πόλους, έχουμε τον μη ακριβή 

προσδιορισμό όχι μόνον της ταχύτητάς του, αλλά και του φορτίου που δέ-

χεται κάθε φορά προκειμένου να κινηθεί όπως το βλέπουμε. 

 

Ας πάμε όμως να δούμε καλύτερα το θέμα, έχοντας αντί για ένα σωμα-

τίδιο, έναν ολόκληρο πλανήτη. 

Παίρνουμε λοιπόν ένα σχετικό απόσπασμα όπως στο επόμενο κεφά-

λαιο. 
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30. Οι ταχύτητες κίνησης-περιστροφής ενός σωματιδίου ή ενός πλα-

νήτη δεν είναι σταθερές, αλλά εξαρτώνται από την απόσταση του σω-

ματιδίου ή του πλανήτη από το άλλο μεγαλύτερό του σε ενέργεια σω-

ματίδιο ή Ήλιό του. 

Τι ονομάζουμε πρωτεύον βαρυτικό σώμα ή πρωτεύον βαρυτικό σω-

ματίδιο. 

Τι ονομάζουμε δευτερεύον βαρυτικό σώμα ή δευτερεύον βαρυτικό 

σωματίδιο 

Η εξήγηση του νόμου της βαρύτητας του Νεύτωνα, όπου αντί για τα 

δύο σώματα m1 και m2, πρέπει να αντικαταστήσουμε με τα φορτία 

ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων θ1 και θ2, όπου θ1 είναι το σύνολο 

των θεμελιωδών ιόντων του ενός σώματος και θ2 είναι το σύνολο των 

θεμελιωδών ιόντων του άλλου σώματος. 

 

 

«Ο 2ος νόμος του Κέπλερ 

 
 

 
 

Σχήμα 14. Στο διάγραμμα φαίνεται μια μεγαλοποιημένη πλανητική τροχιά. Το ύψος 

της έλλειψης είναι σχεδόν το 75% του εύρους της, ενώ για τις περισσότερες πλανη-

τικές τροχιές του Ηλιακού Συστήματος αυτή η αναλογία είναι ουσιαστικά μεταξύ του 

99% και 100%. Ομοίως, η εστία που καταλαμβάνεται από τον Ήλιο βρίσκεται πολύ 

μακριά από το κέντρο, ενώ στις πραγματικές τροχιές απέχει ελάχιστα από το κέντρο. 

Το διάγραμμα αναπαριστά το δεύτερο νόμο του Κέπλερ για τις πλανητικές κινήσεις. Ο 

Κέπλερ έδειξε ότι η φανταστική γραμμή που ενώνει έναν πλανήτη με τον Ήλιο (το 

ακτινικό διάνυσμα)σαρώνει ίσες επιφάνειες σε ίσα χρονικά διαστήματα, γεγονός που 

είναι συνέπεια μιας αύξησης της ταχύτητας του πλανήτη καθώς αυτός πλησιάζει στον 

Ήλιο. Οι τρεις σκιασμένες περιοχές έχουν ίδιο εμβαδόν. Όταν ο πλανήτης βρίσκεται 

πιο κοντά στον Ήλιο το ακτινικό διάνυσμα είναι μικρό, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από 

τη μεγαλύτερη ταχύτητά του, πράγμα που σημαίνει ότι καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της 
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περιφέρειας της έλλειψης σε συγκεκριμένα χρονικό διάστημα. Όταν ο πλανήτης βρί-

σκεται μακριά από τον Ήλιο το ακτινικό διάνυσμα έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος, αλλά 

μικρότερη ταχύτητα και έτσι καλύπτει μικρότερο τμήμα της περιφέρειας κατά την ίδιο 

χρονικό διάστημα. 

 

[…] Οι θέσεις των σημείων στήριξης (οι πινέζες) ονομάζονται εστίες 

της έλλειψης. Οι ελλειπτικές τροχιές των πλανητών είναι τέτοιες ώστε ο 

Ήλιος να καταλαμβάνει τη μια από τις δύο εστίες, και όχι το κέντρο των 

πλανητικών τροχιών. Συνεπώς, υπάρχουν χρονικά διαστήματα στα οποία 

ένας πλανήτης θα βρίσκεται πλησιέστερα στον Ήλιο (αυτό το σημείο της 

τροχιάς του ονομάζεται περιήλιο) και θα φαίνεται σαν να πέφτει προς τον 

Ήλιο. Αυτή η διαδικασία της πτώσης θα προκαλέσει την επιτάχυνση του 

πλανήτη και, αντιστρόφως, ο πλανήτης θα επιβραδυνθεί κατά την απομά-

κρυνσή του από τον Ήλιο. 

Ο Κέπλερ έδειξε ότι, καθώς ο πλανήτης ακολουθεί την ελλειπτική δια-

δρομή του γύρω από τον Ήλιο, επιταχυνόμενος και επιβραδυνόμενος, μια 

φανταστική γραμμή που ενώνει τον πλανήτη με ον Ήλιο θα σαρώνει επι-

φάνειες ίσου εμβαδού σε ίσια χρονικά διαστήματα. Αυτή η κάπως αφηρη-

μένη δήλωση παρουσιάζεται στο Σχήμα 14, και είναι σημαντική διότι ορί-

ζει ακριβώς τον τρόπο που αλλάζει η ταχύτητα του πλανήτη κατά την πο-

ρεία του, αντίθετα με την πεποίθεση του Κοπέρνικου υπέρ των σταθερών 

πλανητικών τροχιών». 

«BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των 

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 71-73.  

 

Επίσης, ας δούμε και την εξής εικόνα: 

 

 

Γραφική εξήγηση του δεύτερου νόμου του 

Κέπλερ: επειδή οι ερυθρές επιφάνειες, που 

αντιστοιχούν στην μετακίνηση του πλανήτη 

σε ίσα χρονικά διαστήματα, πρέπει να είναι 

ίσες μεταξύ τους, προκύπτει ότι ο πλανήτης, 

όταν βρίσκεται στην πλησιέστερη προς τον 

Ήλιο περιοχή της τροχιάς του, κινείται ταχύ-

τερα από όσο όταν βρίσκεται στην περιοχή 

που απέχει περισσότερο από τον Ήλιο. 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος 

δέκατος έβδομος, Αθήνα 1996, σελ. 20. 

 

2ος νόμος. 

«Η ταχύτητα των πλανητών στις τροχιές τους δεν είναι αμετάβλητη, 

αλλά μεταβάλλεται κατά τρόπο ώστε η επιβατική ακτίνα, που ενώνει τον 

πλανήτη με τον Ήλιο, να διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσες επιφάνειες». 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος δέκατος έβδομος, Αθήνα 

1996, σελ. 20.  
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Το εμβαδόν που αναφέρει ο παραπάνω νόμος, δεν είναι άλλο παρά η 

ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 

Έτσι, όσο πιο κοντά ο πλανήτης βρίσκεται προς τον Ήλιο, τόσο περισ-

σότερο ενέργεια δέχεται. Εκεί, όμως, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις εί-

ναι ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων που, καθώς απωθούνται μεταξύ τους, εξασκούν ισχυρότερη την ά-

πωσή τους και ο πλανήτης τότε τρέχει πιο γρήγορα. 

Στις σχετικά μακρινές όμως αποστάσεις, η ενέργεια των θεμελιωδών ιό-

ντων εξασθενεί, επειδή απορροφάται από την ύλη, από την λεγόμενη μα-

γνητική μικρομάζα, όπως εξηγούμε στο σχετικά κεφάλαιο, αφενός, αλλά 

και επειδή δεν εξασκείται τόσο ισχυρά η απωστική δύναμη μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων αφετέρου. Έτσι στις σχετικά μακρινές αποστάσεις η 

επίδραση των ηλιακών θεμελιωδών ιόντων εξασθενεί και ο πλανήτης κι-

νείται-τρέχει αργότερα. 

 

Συμπεράσματα από τα παραπάνω: 

Από τα παραπάνω θέλουμε να πούμε ότι η ταχύτητα κίνησης ενός μι-

κρού σωματιδίου, όσο κι ενός μεγάλου πλανήτη, δεν είναι σταθερή κατά 

την διάρκεια της τροχιάς του, επειδή η ταχύτητά του στηρίζεται και οφεί-

λεται στα θεμελιώδη ιόντα που επιδρούν πάνω του. 

Εξηγήσαμε, ήδη, ότι στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερη 

η δύναμη άπωσής των (των = των θεμελιωδών ιόντων), ενώ στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις είναι ισχυρότερη η δύναμη έλξης των. 

Ό,τι γίνεται σε έναν πλανήτη, αναφορικά με την επίδραση που έχουν 

πάνω του τα θεμελιώδη ιόντα του Ήλιου του που επιδρούν πάνω του, το 

ίδιο ακριβώς γίνεται και σε ένα σωματίδιο όταν αυτό τίθεται σε τροχιά-

περιστροφή γύρω από ένα μεγαλύτερό του σωματίδιο, επειδή το μεγαλύ-

τερό του σωματίδιο του ασκεί βαρυτική έλξη προερχόμενη από δύο εσω-

τερικά-βαρυτικά κέντρα θεμελιωδών ιόντων και ο κανόνας κίνησής του 

τότε είναι η περιστροφική κίνησή του σε σχήμα έλλειψης, όπως εξηγήσαμε 

στους ενεργειακούς νόμους (βλ. προηγούμενα βιβλία μας). 

Ονομάζουμε λοιπόν το κύριο σώμα που επιδρά πάνω στον πλανήτη ή 

στο μικροσωματίδιο πρωτεύον βαρυτικό σώμα ή πρωτεύον βαρυτικό σω-

ματίδιο. Επίσης, τον πλανήτη ή το σωματίδιο που περιστρέφεται και τίθε-

ται σε κίνηση γύρω από το πρωτεύον σώμα, το ονομάζουμε δευτερεύον 

βαρυτικό σώμα ή δευτερεύον βαρυτικό σωματίδιο. 

Επομένως, η ταχύτητα περιστροφής-κίνησης ενός πλανήτη ή ενός σω-

ματιδίου, εξαρτάται άμεσα και κύρια από την ισχύ των θεμελιωδών ιόντων 

του πρωτεύοντος σώματος-σωματιδίου, όσο και από εκείνα τα θεμελιώδη 

ιόντα του δευτερεύοντος βαρυτικού σώματος-σωματιδίου. 
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Ας θυμηθούμε λίγο σχετικά με τον νόμο της βαρύτητα του Ισαάκ Νεύ-

τωνα: 

«[…] Σύμφωνα με το νόμο του Νεύτωνα για τη βαρύτητα, κάθε αντικεί-

μενο στο σύμπαν έλκει οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Για την ακρίβεια, 

ο Νεύτωνας όρισε την ελκτική δύναμη που εφαρμόζεται ανάμεσα σε δύο 

αντικείμενα ως εξής: 

 

G x m1 x m2 

F =   ------------------- 

r2 

 

Η δύναμη (F) ανάμεσα σε δύο αντικείμενα εξαρτάται από τις μάζες τους 

(m1 και m2) – όσο πιο μεγάλες είναι οι μάζες τόσο πιο ισχυρή είναι η δύ-

ναμη. Επίσης, η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της 

απόστασης μεταξύ των αντικειμένων (r2), γεγονός που σημαίνει ότι η δύ-

ναμη ελαττώνεται καθώς τα αντικείμενα απομακρύνονται το ένα από το 

άλλο. Η σταθερά της βαρύτητας (G) είναι ίση …». 

«BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των 

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 143-144.   

 

Σχόλια-επεξηγήσεις επί του παραπάνω θέματος: 

Κανονικά ο τύπος της βαρύτητας του Νεύτωνα είναι, αντί για τα δύο 

σώματα μάζας m1 και m2, να έχουμε τα φορτία ενέργειας θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που υπάρχουν στον 

έναν Ήλιο και στον άλλον πλανήτη, γιατί αυτά αλληλεπιδρούν και παρά-

γουν την βαρύτητά τους. Λέμε δηλαδή ότι κι αυτή η ίδια η βαρύτητα οφεί-

λεται στα φορτία ενέργειας θεμελιωδών ιόντων, που φέρουν και ηλεκτρο-

μαγνητική ενέργεια, παρά στην σκέτη μάζα τους. Επειδή, στα μέρη του 

δικού μας πλανητικού συστήματος όπου η μεγαλύτερη μάζα συμπίπτει να 

έχει και την μεγαλύτερη ενέργεια ισχύει ο νόμος του Νεύτωνα ακριβώς. 

Σε άλλα μέρη όμως μπορεί να έχουμε μικρή μάζα ή σκέτη ενέργεια π.χ. 

μαύρη τρύπα κι εκεί να έχουμε πάρα πολύ ισχυρή την βαρύτητα. 

 

Τέλος, για το ίδιο θέμα θα επεξηγήσουμε αναλυτικότερα ότι στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις οι ταχύτητες άπωσης είναι μεγαλύτερες στο ε-

πόμενο βιβλίο μας με τίτλο: «17o Βιβλίο. Η τρίτη ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου - Α΄ Μέρος», και ειδικότερα στο κεφάλαιό του 21 με τίτλο: 

«21. Η εξήγηση της επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις. Η εξήγηση της λειτουργίας του καθοδικού σωλήνα. Για τις 

κινήσεις των περιφερόμενων ηλεκτρονίων γύρω από τα πρωτόνια ισχύει, 

επίσης, ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ». Ο λόγος είναι επειδή δεν μπορούμε 

να ξεπεράσουμε τον ειρμό των σκέψεών μας, που εκτείνονται σε πάρα 

πολλά επιστημονικά πεδία. 
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31. Ενεργειακά επίπεδα σταθμών υδρογόνου. 

Η αιτία διόγκωσης του πυρήνα αλλά και του ίδιου του άστρου, όταν 

τα θεμελιώδη ιόντα στο εσωτερικό του μετατρέπουν μέρος της ενέρ-

γειάς τους σε μάζα πρωτονίων-ηλεκτρονίων. 

Η αιτία του μικρότερου σε μέγεθος και μάζα πυρήνα ενός άστρου 

όταν φέρει ισχυρότερες τις ποσότητες ενέργειας θεμελιωδών ιόντων, 

δηλαδή πριν ακόμη παραχθεί αρκετή ποσότητα ύλης-μάζας στο εσω-

τερικό του. 

 

 

 

Ας πάμε πάλι να εστιάσουμε και να θυμηθούμε μερικά σημεία, με βάση 

και το προ-προηγούμενο κεφάλαιο, του παρόντος βιβλίου.   

Αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι: 

ι) Κατά την αποδιέγερση του ατόμου το ηλεκτρόνιο μεταπηδά από ε-

νεργειακά υψηλότερες στοιβάδες στην βασική του στάθμη. Μεταπηδά σε 

ενεργειακά χαμηλότερη στάθμη, σε πιο κοντινή απόσταση ως προς το 

πρωτόνιο έρχεται. 

ιι) Κατά την διέγερση του ατόμου το ηλεκτρόνιο μεταπηδά σε ενερ-

γειακά υψηλότερες στοιβάδες, μετακινείται από τη βασική του στάθμη σε 

οποιαδήποτε από τις διεγερμένες του. Μεταπηδά σε ενεργειακά υψηλό-

τερη στάθμη, σε πιο μακρινή απόσταση, ως προς το πρωτόνιο έρχεται. 

ιιι) Όταν το ηλεκτρόνιο επανέλθει στην αρχική του τροχιά, αποβάλλει 

τη μικροσκοπική δέσμη ενέργειας που απορρόφησε. Αυτή η φωτεινή ενέρ-

γεια ονομάζεται κβάντο ή φωτόνιο. 
 

Αυτά τα επίπεδα στάθμης ενέργειας του ατόμου είναι πάρα πολύ σημα-

ντικά για τις κινήσεις του, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να κινηθεί καν. 

Ένα σχετικό απόσπασμα θα μας βοηθήσει λίγο παραπέρα. 

«Διάγραμμα ενεργειακών σταθμών 

Παίρνουμε κατακόρυφο άξονα βαθμονομημένο σε τιμές ενέργειας και 

σχεδιάζουμε οριζόντιες ευθείες γραμμές στις θέσεις που αντιστοιχούν στις 

επιτρεπόμενες τιμές ενέργειας Ε1, Ε2, Ε3 … του ηλεκτρονίου. Το σχήμα 

που προκύπτει είναι το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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«ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Πέτρος 

Γεωργακάκος, Νικόλαος Σφαρνάς, Αθανάσιος Σκαλωμένος, Ιωάννης Χρι-

στακόπουλος, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση ΙΑ΄ 2011, σελ. 52. 

 

 

Σχόλια: 

 

Οι μάζες του ιώδους και του βαθύ κυανού, που είναι αποχρώσεις του 

μπλε, φέρουν την περισσότερη ενέργεια φωτονίων, σε σύγκριση με την 

ενέργεια των άλλων χρωμάτων (όπως αποδεικνύεται από το ηλεκτρομα-

γνητικό φάσμα τους). 

Η ενέργεια αυτή δημιουργείται όταν το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου φορ-

τίζεται αντίστοιχα και σιγά-σιγά φτάνει στην μέγιστη δυνατή αποθήκευση 

ενέργειάς του, οπότε τότε έλκεται και πάλι από το πρωτόνιο. 

 

Επίσης, στο κεφάλαιό μας με τον τίτλο «Ενεργειακό άτομο» αναλύσαμε 

την εξήγηση της σύντηξης κ.λπ. 

Ας δούμε πάλι ένα μικρό απόσπασμα:  

«[…] Αναφέραμε νωρίτερα ότι οι αντιδράσεις σύντηξης δεν μπορούν 

να συμβούν αυθόρμητα, αλλά απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες και πιέ-

σεις. Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτούν μια αρχική εισροή ενέργειας που θα 

πυροδοτήσει την αντίδραση. Στην περίπτωση της σύντηξης δύο πυρήνων 

υδρογόνου, αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για να υπερνικηθεί η αρχική 

άπωση. Ένας πυρήνας υδρογόνου είναι ένα πρωτόνιο με θετικό  φορτίο, 
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άρα αυτό θα απωθεί έναν άλλο πυρήνα υδρογόνου με επίσης θετικό φορ-

τίο, επειδή τα ομώνυμα φορτία απωθούνται. Ωστόσο, αν τα πρωτόνια μπο-

ρέσουν να πλησιάσουν αρκετά, τότε υπάρχει μια ελκτική δύναμη, η ισχυρή 

πυρηνική δύναμη, η οποία θα υπερνικήσει την άπωση και θα τα συνδέσει 

με αποτέλεσμα το σχηματισμό ηλίου. 

Ο Χάουτερμανς υπολόγισε ότι η κρίσιμη απόσταση ήταν 10-15 μέτρα, 

δηλαδή ένα τρισεκατομμυριοστό του χιλιοστού. Αν δύο πυρήνες υδρογό-

νου που πλησιάζουν ο ένας τον άλλο βρεθούν σε τέτοια απόσταση, θα συμ-

βεί σύντηξη. Οι Χάουτερμανς και Άτκινσον  ήταν πεπεισμένοι ότι η πίεση 

και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του Ήλιου ήταν αρκετά υψηλές ώστε 

να αναγκάσουν τους πυρήνες υδρογόνου να βρεθούν σ’ αυτή την κρίσιμη 

απόσταση των 10-15 μέτρα, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη σύντηξη, 

οπότε και θα απελευθερωνόταν ενέργεια για τη διατήρηση της υψηλής 

θερμοκρασίας και την περαιτέρω σύντηξη. Οι δύο επιστήμονες δημοσίευ-

σαν τις ιδέες τους σχετικά με την αστρική σύντηξη το 1929 στο περιοδικό 

Zeitschrift Physik…». 

«BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των 

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 346, 349-350, 351-353. 

 

Σχόλια –εξηγήσεις: 

 

Όταν μιλάμε για έλξεις και απώσεις μεταξύ ενός πρωτονίου και ενός 

ηλεκτρονίου, επειδή αυτές οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων, όπως εξηγήσαμε, ανάλογα εξηγούνται και οι έλξεις-

απώσεις μεταξύ πρωτονίων και πρωτονίων σε ένα άτομο, π.χ. σε ένα ρα-

διενεργό άτομο. 

Για να μπορούν δηλαδή δύο πυρήνες να πλησιάσουν μεταξύ τους, θα 

πρέπει τα μαγνητικά φορτία έλξης θεμελιωδών ιόντων να είναι ισχυρότερα 

από τα μαγνητικά φορτία άπωσής των.  

Αυτό συμβαίνει πριν ακόμη μεγάλο μέρος της ενέργειας μετατραπεί σε 

μάζα. Αν δηλαδή μεγάλο μέρος της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων με-

τατραπεί σε μάζα, κατά την φάση της έλξης στο εσωτερικό των σωμάτων, 

τότε στο κάθε πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο της παραχθείσας μάζας έχουμε την 

δημιουργία και των δύο πόλων θεμελιωδών ιόντων (βλ. σχετικά στην 

πρώτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου). 

Αυτό σημαίνει ότι λόγω της ισχυρότερα εξάσκησης των φορτίων των 

θεμελιωδών ιόντων με τα ομώνυμά τους που υπάρχουν μέσα στις δημιουρ-

γούμενες μάζες, κάνουν τον πυρήνα του άστρου αυτού να διαστέλλεται 

και γενικά το άστρο να αυξάνει. 

Αντίθετα, πριν ακόμη παραχθούν μεγάλη ποσότητα των θεμελιωδών ιό-

ντων σε μάζες, τότε έχουμε ισχυρότερες τις έλξεις μεταξύ τους και συρρί-

κνωση του πυρήνα του άστρου, αφού τα θεμελιώδη ιόντα εξασκούν με-

ταξύ τους ισχυρότατη έλξη, και δεν έχουν αναπτυχθεί-παραχθεί ακόμη οι 

μάζες που δημιουργούν τις απώσεις μεταξύ τους. 
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32. Κβάντα ενέργειας ή αυτοτελή πακέτα θεμελιωδών ιόντων. 

Τι είναι τα αυτοτελή ή ιδιότυπα ή ξεχωριστά σύνολα πακέτα θεμε-

λιωδών ιόντων ή πακέτα ενέργειας. 

Τι ονομάζουμε δεσμευμένα πακέτα ενέργειας ή δεσμευμένα ενερ-

γειακά πακέτα. 

 

 

 

Στην φύση μπορεί να υπάρχουν αυτοτελή-ανεξάρτητα σύνολα θεμελιω-

δών ιόντων. Αυτά μπορεί να είναι πολύ-πολύ μεγάλα από πλευράς ισχύος, 

όπως οι μαύρες τρύπες ή τα κέντρα των γαλαξιών, μέχρι πολύ-πολύ μικρά, 

όπως στο εσωτερικό των πρωτονίων-ηλεκτρονίων, που όμως είναι αόρατα.  

Τα πολύ-πολύ μεγάλα τέτοια αυτοτελή σύνολα θεμελιωδών ιόντων μπο-

ρούμε να τα καταλάβουμε από την ύλη μέσα στην οποία βρίσκονται. Όπως 

δηλαδή από το σκοτάδι που αφήνει πίσω του ένα φωτιζόμενο αντικείμενο 

μπορούμε να καταλάβουμε το ίδιο το αντικείμενο (τη μορφή του),  έτσι 

και από την ύλη που έλκουν αυτά τα αυτοτελή σύνολα θεμελιωδών ιόντων 

μπορούμε να καταλάβουμε γι’ αυτά. 

Μια μορφή από τα μικρά τέτοια αυτοτελή σύνολα θεμελιωδών ιόντων 

είναι και τα αυτά που αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν-δημιουργούν τα 

γνωστά μας χημικά στοιχεία. 

Έχουμε δηλαδή διαφορετικές κατηγορίες σύνθεσης των δύο ειδών των 

μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων των θεμελιωδών ιόντων σε αυ-

τά τα αυτοτελή σύνολα θεμελιωδών ιόντων, με βάση αυτό το ιδιότυπο-

δικό τους μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, το οποίο μπορούν και ε-

ξασκούν αυτό προς τα έξω, στο εξωτερικό τους. 

Αυτή η ξεχωριστή-ιδιότυπη λοιπόν αλληλεπίδραση του δικού τους μα-

γνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου καθενός από τα παραπάνω ιδιότυπα 

σύνολα θεμελιωδών ιόντων, δίνει-προσδίδει σε αυτά τα δικά τους χαρα-

κτηριστικά και γενικά την δική τους-ξεχωριστή συμπεριφορά και οφείλε-

ται στο φορτίο των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν μέσα τους, και το ο-

ποίο είναι η αιτία να αλληλεπιδρούν με τον γύρω τους χώρο. 

 

Αυτά λοιπόν τα δύο σύνολα θεμελιωδών ιόντων που αλληλεπιδρούν με-

ταξύ τους και δημιουργούν αυτά τα ξεχωριστά-ιδιότυπα σύνολα θεμελιω-

δών ιόντων τα ονομάζουμε πακέτα θεμελιωδών ιόντων ή πακέτα ενέρ-

γειας. Είναι τα γνωστά μας κβάντα ενέργειας, που όμως τα εμπλουτίσαμε 

με περισσότερες γνώσεις πλέον και τα αναγάγαμε σε μεγάλης ισχύος συ-

γκεντρώσεις θεμελιωδών ιόντων, που έχουν αυτονομία, με εξαίρεση την 

αλληλεπίδρασή τους με τους δύο συμπάντειους πόλους.  

Η δημιουργία τους και η ξεχωριστή τους κατάσταση-οντότητα οφείλε-

ται στους εξής παράγοντες: 
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α) Στην ορμή με την οποία έπεσε το ένα σύνολο πάνω στο άλλο, κυρίως 

κατά την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, αλλά και μεταγενέστερα 

(μέσα στα κέντρα γαλαξιών, ήλιων κ.λπ. λόγω της βαρύτητας, στην φάση 

της έλξης της).  

β) Σε ποιόν από τους δύο συμπάντειους πόλους αυτά δημιουργήθηκαν, 

γιατί έχουμε βασικά δύο τέτοιες κατηγορίες στην φύση, όπου στην μια κα-

τηγορία πλεονάζει το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων, ενώ στην άλλη πλεονάζει το μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων παντού σε όλη την 

φύση. Με βάση το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο που πλεονάζει έ-

χουμε ισχυρή ή ασθενή την αλληλεπίδρασή τους με τον γύρω τους χώρο. 

γ) Στην ειδική θέση στην οποία βρέθηκε το συγκεκριμένο μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο του ενός συμπάντειου πόλου, πάνω στο οποίο 

έπεσε με δύναμη αλλά και με την ισχύ της δύναμης (όπως είπαμε) έπεσε 

το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο από τον άλλο συμπάντειο πόλο 

και δημιούργησαν έτσι το ειδικό αυτό αυτοτελές πακέτο θεμελιωδών ιό-

ντων. 

 

Για να υπάρξει ένα πακέτο ενέργειας αυτοτελές, πρέπει να συμβαίνει το 

εξής: 

Η ισχύς αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που υπάρχουν 

στο εσωτερικό ενός σώματος, να είναι ισχυρότερη από εκείνη που δέχεται 

αυτό το σώμα από εξωτερικές πηγές αλληλεπίδρασης θεμελιωδών ιόντων.  

Τότε το πακέτο αυτό ενέργειας δεν εξαρτάται από τους εξωτερικούς του 

παράγοντες, και μένει αυτοτελές στην φύση, ως αυτοτελές πακέτο ενέρ-

γειας ή αυτοτελές πακέτο θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτό το πακέτο ενέργειας έχει τεράστια σημασία, επειδή μπορεί να επι-

δράσει στον γύρω του χώρο, ενώ δεν επηρεάζεται από αυτόν. 

Μοναδική εξαίρεση του επηρεασμού του είναι οι δυο συμπάντειοι πό-

λοι, οι οποίοι επηρεάζουν κάθε το σε όλη την έκταση του σύμπαντός μας. 

 

Αυτά λοιπόν τα ελεύθερα πακέτα ενέργειας, μπορεί να είναι τα θεμε-

λιώδη ιόντα μιας μαύρης τρύπας ή τα θεμελιώδη ιόντα ενός γαλαξία, ή 

ενός αστέρα κ.λπ. 

Επειδή φέρουν διαθέσιμη και ελεύθερη τέτοια ενέργεια με την οποία 

μπορεί να αλληλεπιδράσουν στον εξωτερικό τους χώρο, παίζουν τον ρόλο 

στο σύμπαν, τον οποίο παίζουν ομάδες ελεύθερων φορτισμένων ηλεκτρο-

νίων που μπορούν να επηρεάσουν τον γύρω τους χώρο. 

 

Αν τα φορτία ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων εξαρτώνται από άλλα 

πακέτα ενέργειας, τα ονομάζουμε δεσμευμένα πακέτα ενέργειας ή δεσμευ-

μένα ενεργειακά πακέτα, σε αντιδιαστολή με τα ελεύθερα ενεργειακά πα-

κέτα. 
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Δεσμευμένα πακέτα ενέργειας είναι π.χ. τα φορτία των θεμελιωδών ιό-

ντων που απαρτίζουν τα χημικά στοιχεία. 

 

Παρόλο που το ελεύθερο πακέτο ενέργειας, μικρό ή μεγάλο, φέρει και 

τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων, όμως στην ουσία κυριαρχεί σε αυτό το 

ένα από τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων, όπως προαναφέραμε στο παρόν 

κεφάλαιο.  

Αυτό παίζει τεράστιο ρόλο, επειδή με βάση αυτό το πλεονάζον φορτίο 

του μπορεί και αλληλεπιδρά στον γύρω του χώρο. 

Αυτός είναι ο λόγος που εξαρχής τις θεμελιώδεις δυνάμεις που υπάρ-

χουν ανά ζεύγη στο σύμπαν τις ονομάσαμε θεμελιώδη ιόντα, δηλαδή χρη-

σιμοποιώντας την λέξη «ιόντα» θέλαμε να καταδείξουμε την τάση να πα-

ρουσιάζει δράση το κάθε τέτοιο πακέτο θεμελιωδών ιόντων. 

  



120 

 

 

33. Η ατμόσφαιρα της Γης είναι ένα φυσικό σωληνοειδές. 

Η εξήγηση της ύπαρξης του διαφορετικού ηλεκτρικού φορτίου στις 

διάφορες ζώνες της ατμόσφαιρας της Γης και στις ζώνες Βαν Άλεν. 

Η Γη μας, πριν ακόμη εμφανιστεί ο Ήλιος, μπορούσε να έχει το ε-

ξωτερικό σωληνοειδές στην ατμόσφαιρά της που την κρατούσε στα-

θερή, αλλά και την φώτιζε μόνιμα.  

Η εξήγηση της περιστροφής του φλοιού και της επιφάνειας της Γης, 

πριν ακόμη υπάρξει ο Ήλιος.  

Τα φυτά από την πέμπτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου είχαν 

αποικίσει την στεριά. 

 

 

 

Πριν προχωρήσουμε στο παρόν κεφάλαιο, χρήσιμο είναι να επαναφέ-

ρουμε ορισμένα θέματα που αναλύσαμε στον ηλεκτρομαγνητισμό. Γι’ 

αυτό θα επιλέξουμε ένα σχετικό απόσπασμα από το «4ο Βιβλίο. Η πρώτη 

ημέρα της δημιουργίας του κόσμου - Εφαρμογές Β΄ Φάσης της. Συγγραφή-

επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 55-60». 

Ας θυμηθούμε λοιπόν μερικά θέματα, για να μπορέσουμε να προχωρή-

σουμε: 

 

«16. Η εξήγηση της παραγωγής του εναλλασσόμενου και του συνε-

χούς ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η εξήγηση της διαφοράς των δύο παραπάνω ειδών ηλεκτρικών ρευ-

μάτων. 

Η εξήγηση της εναλλαγής των πόλων στο εναλλασσόμενο ηλεκτρικό 

ρεύμα. 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας της ανόδου και η μετατροπή 

της σε κάθοδο με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.    

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στην κάθοδο και η μετατροπή 

της σε άνοδο με θετικό ηλεκτρικό φορτίο.    

 

«Ηλεκτροκινητήρας. 

Τύπος κινητήρα, που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική. 

Χρησιμοποιείται σε πολλές συσκευές, όπως ψυγεία, στεγνωτήρες μαλλιών 

κ.ά. Η λειτουργία του βασίζεται στην ιδιότητα των ηλεκτρικών αγωγών να 

κινούνται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, όταν διαρρέονται από ηλεκτρικό 

ρεύμα. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες αποτελούνται από έναν ακίνητο μα-

γνήτη, μέσα στον οποίο κινείται το συρμάτινο πηνίο. Όταν το πηνίο διαρ-

ρέεται από ρεύμα, ενεργεί σαν μαγνήτης, που στη μία πλευρά του βρίσκε-

ται ο βόρειος μαγνητικός πόλος και στην άλλη ο νότιος μαγνητικός πόλος. 

Επειδή οι ετερώνυμοι πόλοι έλκονται και οι ομώνυμοι απωθούνται, το πη-

νίο περιστρέφεται κατά μισή στροφή, ώστε ο βόρειος πόλος του να βρεθεί 

απέναντι στο νότιο πόλο του μαγνήτη και ο νότιος πόλος του απέναντι στο 

βόρειο πόλο του μαγνήτη. Έτσι, αλλάζει η διεύθυνση του ρεύματος μέσα 

στο πηνίο, οπότε και οι πόλοι του πηνίου αναστρέφονται. Το πηνίο περι-

στρέφεται και πάλι κατά μισή στροφή, ώστε οι πόλοι του να ευθυγραμμι-

στούν ξανά με τους πόλους του μαγνήτη. Η περιστροφή του πηνίου συνε-

χίζεται, όσο διαρκεί η ροή του ρεύματος. Αν το πηνίο τροφοδοτείται με 

συνεχές ρεύμα, συνδέεται με μετατροπέα, που προκαλεί την αναστροφή 

του ρεύματος».  

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 322. 

 

Να πάρουμε και την πιο κάτω εικόνα: 

«Εφαρμογές του νόμου του Laplace. 

α) Πλαίσιο εντός ομογενούς πεδίου. Εντός ομογενούς πεδίου έντασης 

Η, βρίσκεται αγωγός σε σχήμα ορθογωνίου πλαισίου, με το επίπεδό του 

παράλληλο προς την διεύθυνση του πεδίου (σχ. 282). Αν μέσω του πλαι-

σίου περάσει ρεύμα (έντασης i), θα εξασκηθεί σε καθεμιά από τις πλευρές 

του μία δύναμη κατά Laplace. Από τις δυνάμεις αυτές που εξασκούνται 

επί των δύο πλευρών l1 είναι ίσες μεταξύ τους και αντιπαράλληλες, έχουν 

δε μέτρο ίσο με F = H . i. l1 …».  

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φυσικού), Τόμος Δεύτερος, Οπτική-

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 218. 

 

 

Επεξηγήσεις: 

 

Στις προηγούμενες ενότητες-κεφάλαια, εξηγήσαμε την παραγωγή ρεύ-

ματος από ένα μαγνήτη, καθώς και την παραγωγή μαγνητικού πεδίου από 

το ηλεκτρικό ρεύμα (βλέπε πιο πάνω «Επαγωγή» κ.λπ.) 

Πιο πάνω, στο παρόν κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι: 

«… Η λειτουργία του (του ηλεκτροκινητήρα) βασίζεται στην ιδιότητα 

των ηλεκτρικών αγωγών να κινούνται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, όταν διαρ-

ρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα». 

 

Γνωρίζουμε ότι η διαφορά μεταξύ του συνεχούς και του εναλλασσόμε-

νου ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι στην παραγωγή του, αλλά στην παρεμ-

βολή ενός δακτυλίου ή μιας ψήκτρα μετά την παραγωγή του. 

Αφού δηλαδή παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω της περιστροφικής 

κίνησης του πηνίου (ή σπείρας), αυτή η σπείρα έλκει από τους πόλους του 

μαγνήτη ιόντα πρωτονίων και ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτά όμως φέρουν θεμελιώδη ιόντα στους εσωτερικούς τους πόλους 

και συγκεκριμένα:  

α) τα απλά ιόντα των ηλεκτρονίων φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, ενώ  

β) τα απλά ιόντα των πρωτονίων φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 
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Αυτά όμως απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, δηλαδή α-

κόμη και μέσα στον αγωγό.  

Ι) Εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα 

Καθώς απωθούνται όμως τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων με τα θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων μέσα στον αγωγό, αν έχουμε δύο άκρα (δύο ση-

μεία) από μέταλλο στον αγωγό, τότε:  

Α) Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που έλκουν τα απλά ιόντα των 

πρωτονίων κατευθύνονται στο ένα άκρο, στο ένα μεταλλικό άκρο, ενώ 

Β) Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που έλκουν τα απλά ιόντα των 

ηλεκτρονίων κατευθύνονται στο ένα άκρο, στο άλλο μεταλλικό άκρο. 

Έτσι, αν τα δύο αυτά άκρα συνδεθούν με αγωγό, θα οδηγήσουμε αυτά 

τα φορτία τους προς το τέλος του αγωγού τους. 

ΙΙ) Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα: 

Αν έχουμε μόνον έναν συλλέκτη (ψήκτρα) και όχι δύο, τότε τα παραγό-

μενα θεμελιώδη ιόντα από τον αγωγό οδηγούνται προς αυτόν. Εκεί στον 

μονό αυτόν συλλέκτη τοποθετούνται οι δύο ψήκτρες, ώστε η καθεμιά τους 

να έλξει τα δικά της θεμελιώδη ιόντα και τελικά να τα απάγει-οδηγήσει 

στα δύο άκρα τους. 

Η ιδιότητα του συλλέκτη να στρέφει το ηλεκτρικό ρεύμα κατά μία μόνο 

φορά, είναι αυτή που ήδη εξηγήσαμε: στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

είναι ισχυρότερο το ένα από τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων, είναι ισχυ-

ρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 

Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων είναι αυτά που στρέφουν τα 

απλά ιόντα των ηλεκτρονίων κατά την κατεύθυνσή τους, αλλά και απω-

θούν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων (και μαζί με αυτά απωθούν και 

τα απλά ιόντα των πρωτονίων προς την κατεύθυνσή τους. 

Έτσι εξαναγκάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα να στραφεί προς την δική τους 

κατεύθυνση. 

 

Ας δούμε πάλι δύο σχετικές εικόνες από το βιβλίο «ΑΛΦΑ Επιστήμες», 

Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, Grisewood & Dempsey Ltd, 

London, Τόμος 2, σελ. 177, για να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα: 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

  



124 

 

 

 
 

 

 
 

 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στην άνοδο, στο εναλλασσόμενο 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

Εξηγήσαμε ότι στην άνοδο έχουμε ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα βρίσκονται 

μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων, στα πρωτόνια της ανόδου. 
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Στην άνοδο όμως, όπου υπάρχουν πρωτόνια, αυτά φέρουν και άλλον 

εσωτερικό πόλο, τον εσωτερικό-βαρυτικό τους πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων των ηλεκτρονίων. 

Αν λοιπόν εκεί στην άνοδο καταφθάσουν πάρα πολλά θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων, σε κάποια φάση αρχίζουν, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, 

να απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που βρίσκονται 

μέσα στα πρωτόνια της ανόδου. 

Επειδή τα πρωτόνια της ανόδου δεν μπορούν να διασπαστούν (παίρ-

νουμε εδώ αυτήν την περίπτωση), τότε εκείνα που απωθούνται είναι τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου. 

Έτσι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου απωθούνται από 

την άνοδο. Όσο περισσότερα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων καταφθάνουν 

στην άνοδο τόσο μεγαλύτερη πίεση αλλά και άπωση συγχρόνως εξασκεί-

ται μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (που βρίσκονται μέσα 

στους εσωτερικούς πόλους των πρωτονίων της ανόδου) αφενός, αλλά και 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που καταφθάνουν στην άνοδο. Όταν η 

πίεση αλλά και η άπωση αυτή αυξηθεί πέραν ενός ορισμένου ορίου, τότε 

τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου απωθούνται. Κι επειδή 

αυτά (τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου) έλ-

κουν και ηλεκτρόνια, δημιουργούνται τα απλά ιόντα των πρωτονίων, που 

έλκονται όμως από αυτά τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων της 

ανόδου.  

Έτσι τα ηλεκτρόνια αυτά καθώς φορτίζονται από τα θεμελιώδη ιόντα, 

από τα οποία και έλκονται φέρουν το θετικό ηλεκτρικό τους φορτίο ισχυ-

ρότερο.  

Καθώς απωθούνται όμως καταλήγουν προς το άλλο άκρο τους, όπου 

είναι η κάθοδος και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Όταν φτάσουν 

εκεί, ήδη και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της καθόδου επίσης 

απωθούνται για τον ίδιο λόγο, που θα τον αναφέρουμε εδώ αμέσως. 

 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στην κάθοδο, στο εναλλασσόμενο 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

Εξηγήσαμε ότι στην κάθοδο έχουμε ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα βρίσκο-

νται μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, στα πρωτόνια της καθόδου. 

Στην κάθοδο όμως, όπου υπάρχουν πρωτόνια, αυτά φέρουν και άλλον 

εσωτερικό πόλο, τον εσωτερικό-βαρυτικό τους πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων των πρωτονίων. 

Αν λοιπόν εκεί στην κάθοδο καταφθάσουν πάρα πολλά θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων, σε κάποια φάση αρχίζουν, στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις, να απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που βρίσκο-

νται μέσα στα πρωτόνια της καθόδου. 
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Επειδή τα πρωτόνια της καθόδου δεν μπορούν να διασπαστούν (παίρ-

νουμε εδώ αυτήν την περίπτωση), τότε εκείνα που απωθούνται είναι τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της καθόδου. 

Έτσι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της καθόδου απωθούνται 

από την κάθοδο. Όσο περισσότερα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων καταφ-

θάνουν στην κάθοδο τόσο μεγαλύτερη πίεση αλλά και άπωση συγχρόνως 

εξασκείται μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (που βρίσκονται 

μέσα στους εσωτερικούς πόλους των πρωτονίων της καθόδου) αφενός, 

αλλά και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που καταφθάνουν στην κά-

θοδο. Όταν η πίεση αλλά και η άπωση αυτή αυξηθεί πέραν ενός ορισμένου 

ορίου, τότε τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της καθόδου απωθού-

νται. Κι επειδή αυτά (τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

της καθόδου) έλκουν και ηλεκτρόνια, δημιουργούνται τα απλά ιόντα ηλε-

κτρονίων, που έλκονται όμως από αυτά τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων της καθόδου.  

Έτσι τα ηλεκτρόνια αυτά καθώς φορτίζονται από τα θεμελιώδη ιόντα, 

από τα οποία και έλκονται φέρουν το αρνητικό ηλεκτρικό τους φορτίο ι-

σχυρότερο. 

Καθώς απωθούνται όμως καταλήγουν προς το άλλο άκρο τους, όπου 

είναι η άνοδος και τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. Όταν φτάσουν εκεί, 

ήδη και τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου επίσης απωθούνται 

για τον ίδιο λόγο, που αναφέραμε και πιο πάνω. 

Ανάλογα λοιπόν με τα παραγόμενα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορ-

τία θεμελιωδών ιόντων έχουμε και την ανάλογη φόρτιση της ανόδου όσο 

και της καθόδου. 

Με βάση τα παραπάνω παραγόμενα φορτία θεμελιωδών ιόντων αφενός, 

αλλά και το υλικό της ανόδου-καθόδου αφετέρου, έχουμε την ταχύτητα 

αλλαγής των δύο αυτών πόλων μεταξύ της ανόδου και της καθόδου, έ-

χουμε δηλαδή το φαινόμενο της αλλαγής πολικότητας στο ηλεκτρικό 

ρεύμα. 

4ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου - Εφαρμογές Β΄ 

Φάσης της. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 55-

60». 

Να προσθέσουμε επίσης ότι: Στο παραπάνω ηλεκτρομαγνήτη, προσπα-

θούμε να φέρνουμε συνέχεια τους ομώνυμους πόλους μεταξύ τους τον έ-

ναν απέναντι από τον άλλο, ώστε ο ισχυρότερος από τους δύο να απωθήσει 

τον ασθενέστερό του και έτσι αν τον περιστρέψει. Τότε θα συμβεί και η 

περιστροφή όλου του περιστρεφόμενου-κινητού πηνίου. Επειδή η θέση 

των ομώνυμων πόλων παραμένει σταθερή, έχουμε την σταθερή άπωση 

που συμβαίνει έτσι κατά την ίδια φορά, κατά την ίδια δηλαδή φορά της 

περιστροφής του μικρότερου-κινητού πηνίου. 

    

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 



127 

 

 

Σε προηγούμενο κεφάλαιό μας αναφέραμε ότι από το εσωτερικό της 

Γης, στην φάσης της άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων των δύο ε-

σωτερικών-βαρυτικών της πόλων, απωθούνται θεμελιώδη ιόντα. 

Αυτά τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα, από το εσωτερικό της Γης, φέ-

ρουν μαγνητικό αλλά και ηλεκτρικό φορτίο (ως θεμελιώδη ιόντα). 

Τέτοια θεμελιώδη ιόντα εκτοξεύονται-απωθούνται κατά κβάντα ενέρ-

γειας, όπως εξηγήσαμε. 

 

Αυτά λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα του εσωτερικού της Γης, απωθούνται 

προς όλες τις διευθύνσεις, κατά σφαιρικό σχήμα, όπως είπαμε (βλ. τελευ-

ταία και τις τρίχες τις κοπέλας στην μηχανή Βαν Γκράφ). 

Έτσι, μερικά πάνε και πέφτουν κάθετα προς τις γήινες μαγνητικές δυ-

ναμικές γραμμές. 

 

Τότε, μέρος των απωθούμενων αυτών θεμελιωδών ιόντων που πάνε και 

πέφτουν κάθετα προς τις γήινες μαγνητικές δυναμικές γραμμές, έλκεται 

από αυτές και αρχίζουν να περιστρέφονται ολόγυρά τους. 

Τότε δημιουργείται ένα πραγματικό ηλεκτρικό πεδίο θεμελιωδών ιό-

ντων, όπου έχουμε τα εξής μέρη του: 

α) Τους δύο μαγνητικούς πόλους του μαγνήτη που είναι οι δύο μαγνη-

τικοί πόλοι της Γης, και  

β) Ένα πηνίο, που αποτελείται αντί για μεταλλικές σπείρες, από σπείρες 

θεμελιωδών ιόντων, που φέρουν ηλεκτρικό φορτίο από το εσωτερικό της 

Γης. (Άλλωστε οι σπείρες ενός πηνίου που διαρρέεται από ρεύμα, χωρίς 

τα θεμελιώδη ιόντα δεν φέρουν ηλεκτρικό φορτίο, βλ. καμπύλο-κοίλο μέ-

ρος ηλεκτροφόρου αγωγού κ.λπ.). 

 

Με τον παραπάνω τρόπο στην ατμόσφαιρα της Γης έχουμε ένα φυσικό 

σωληνοειδές. Βέβαια, εκεί όπου έχουμε αυξημένα τα μαγνητικά φορτία 

μεταξύ των δύο πόλων της Γης μας, εκεί έχουμε επίσης αυξημένη και την 

έλξη των εκπεμπόμενων θεμελιωδών ιόντων από το εσωτερικό της Γης 

μας. Για τον λόγο αυτό οι περιοχές αυτές της ατμόσφαιρας φέρουν αυξη-

μένο το ηλεκτρικό τους φορτίο. 

 

Η ατμόσφαιρα λοιπόν της Γης μας αποτελεί ένα φυσικό σωληνοειδές. 

Επιμέρους όμως οι ζώνες της ατμόσφαιρας, λόγω της διαφορετικότητας 

του μαγνητικού τους πεδίου έλκουν, ανάλογα, λιγότερα ή περισσότερα τέ-

τοια ηλεκτρικά φορτία θεμελιωδών ιόντων και έτσι παρουσιάζουν μειω-

μένα ή αυξημένα τα ηλεκτρικά τους φορτία. 

 

Επομένως, η Γη μας έφερε ένα τέτοιο εξωτερικό σωληνοειδές πολύ πριν 

υπάρξει ο Ήλιος, Για τον λόγο αυτό, η ατμόσφαιρα της Γης μας είναι στα-

θερή, λόγω αυτού του εξωτερικού σωληνοειδούς της. 
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Δεν χρειαζόταν, με άλλα λόγια, για να πέσει το ηλιακό φως πάνω στην 

ατμόσφαιρα της Γης μνας ώστε να δημιουργηθεί αυτό το εξωτερικό σω-

ληνοειδές της. Με τα ίδια τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα από το εσωτε-

ρικό της, έχουμε έλξη τους από το γήινο μαγνητικό πεδίο και συνέχεια 

λόγω του ηλεκτρικού τους φορτίου, αναγκάζεται να δημιουργηθεί το εξω-

τερικό σωληνοειδές της. 

Αν όμως όλη η Γη, έτσι περιβάλλεται από ένα εξωτερικό σωληνοειδές, 

μάλλον από επιμέρους τέτοια σωληνοειδή, αφενός, και αφετέρου λόγω του 

πηνίου που φέρει στο εσωτερικό της, τότε το εσωτερικό της πηνίου περι-

στρέφεται και συμβάλει στην δημιουργία των εποχών της Γης, ενώ επίσης 

περιστρέφεται και η ίδια η Γη μας στην επιφάνειά της, μιας κι αυτή έχει 

αποκοπεί από τον πυρήνα της λόγω των ασυνεχειών της, οπότε περιστρέ-

φεται ο φλοιός της.  

Ο εσωτερικός πυρήνας της όμως, λόγω της αλληλεπίδρασης με τα αντί-

στοιχα εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του Ήλιου μας, επηρεάζεται περισσό-

τερο από εκείνα, λόγω του ισχυρότερού τους μαγνητικού-ηλεκτρομαγνη-

τικού φορτίου (μιλάμε για την μετά την εμφάνιση του Ήλιου αστρονομική 

εποχή). 

Πριν όμως υπάρξουν οι ασυνέχειες της Γης η Γη μας περιστρέφονταν 

λόγω ακριβώς του εξωτερικού σωληνοειδούς και του εσωτερικού της πη-

νίου.  

Να κρατήσουμε μόνο ότι λόγω του εξωτερικού αυτού φυσικού σωλη-

νοειδούς της Γης μας, αυτή έφερε φως και είχε Ημέρα καθόλη την περίοδο 

που εξασκούνταν η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων μεταξύ των δύο 

συμπάντειων πόλων. 

Αυτά φόρτιζαν τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους της Γης μας 

και έτσι αυτοί οι εσωτερικοί της πόλοι είχαν αυξημένο το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό της φορτίο, οπότε είχαμε την παραγωγή φωτός και Ημέρας 

και στην Γη μας, συγχρόνως με την παραγωγή της Ημέρας σε όλο το σύ-

μπαν, της 2ης εν προκειμένου Ημέρα της δημιουργία του κόσμου. 

Η έννοια της συμπάντειας Ημέρας, την 2η Ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου, συμπίπτει και με την Ημέρα της Γης που εν τω μεταξύ είχε πάρει 

μορφή πλέον και μάζα και δεν ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη, όπως 

στην 1η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου. 

Αυτή η Ημέρα στην Γη μας ήταν μόνιμη κατά την δεύτερη συμπάντεια 

Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου και δεν διακόπτονταν με σκοτάδι κάθε 

12 ώρες όπως σήμερα. 

Αυτό σημαίνει το εξής: Όταν τα φυτά θα δημιουργούνταν κατά την 3η 

Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου, αυτά βρίσκονταν μέσα στο νερό. 

Δεν μπορούσαν ακόμη τα φυτά, από την τρίτη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου να βγουν στην ξηρά, επειδή δεν υπήρχε η σημερινή ηλιακή 

ημέρα και η σημερινή ηλιακή νύχτα, που έχουν ανάγκη τα φυτά της ξηράς 

για να ζήσουν. Αντίθετα, αυτά ενώ την τρίτη Ημέρα είχαν δημιουργηθεί, 
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έμεναν μέσα στο νερό των θαλασσών, επειδή εκεί προστατεύονταν και 

μπορούσαν να ζήσουν. 

Για να βρουν δηλαδή τα φυτά από την θάλασσα στην ξηρά, μεσολάβησε 

η δημιουργία του Ήλιου και των άλλων αστέρων, ώστε να παραχθεί το 

φως και το σκοτάδι, έτσι όπως το ξέρουμε στην σημερινή-ηλιακή ημέρα, 

επειδή τα φυτά έχουν ανάγκη να αναπνέουν διαφορετικά την ημέρα και 

διαφορετικά την νύχτα. 

Αυτό το λέμε, επειδή έτσι υπάρχει η λογική συνέχεια: 

Τα φυτά κατά την Πέμπτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου έχουν 

βγει από την θάλασσα και αποίκισαν την στεριά, ώστε να μπορέσουν να 

ζήσουν στην συνέχεια τα ζώα από αυτά. 

Αυτό έγινε, όπως εξηγήσαμε, αφού εν τω μεταξύ είχε δημιουργηθεί ο 

Ήλιος, στην τέταρτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου. 

Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει μια λογική συνέχεια στην Αγία Γραφή, 

που επαληθεύεται πλήρως, σύμφωνα με τα όσα εξηγήσαμε. 
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34. Η άνωση και η βαρύτητα.  

Πότε υπερισχύει η μεν και πότε η δε. 

 

 

Ένα σώμα με μεγάλες διατάσεις, αν το βάλουμε στο νερό, προκαλείται 

αντίσταση, από το ίδιο το νερό. 

Έτσι, όσο αυξάνονται οι διαστάσεις ενός σώματος, τόσο αυξάνεται η 

αντίστασή του νερού προς αυτό. 

 

Η αντίσταση αυτή είναι η παραγωγή θεμελιωδών ιόντων λόγω της πίε-

σης που εξασκεί το σώμα προς το νερό. 

Με άλλα λόγια εξαναγκάζονται τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων να πλη-

σιάσουν προς τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, εξαιτίας του οποίου πα-

ράγονται θεμελιώδη ιόντα τα οποία απωθούνται στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις. Έτσι, το μέρος-περιοχές που βρίσκονται κάτω ακριβώς από την 

τοποθέτηση του σώματος στο νερό, και σχετικά σε μια ακτίνα ολόγυρά 

του, είναι περιοχές του νερού που φέρουν θεμελιώδη ιόντα, από αυτά που 

παρήχθησαν. 

Στην συνέχεια, αυτά τα παραχθέντα θεμελιώδη ιόντα που βρίσκονται 

κάτω ακριβώς από το σώμα που βάλαμε στο νερό καθώς και σε μια ακτίνα 

ολόγυρά του, απωθούνται με τα ίδια τα θεμελιώδη ιόντα που φέρει το ίδιο 

το σώμα που τοποθετούμε μέσα στο νερό.  

Τότε: 

Αν η άπωση αυτή είναι ισχυρότερη δύναμη από το βάρος του σώματος, 

επικρατεί αυτή και τότε το σώμα επιπλέει. 

Αν η άπωση αυτή είναι ασθενέστερη δύναμη από το βάρος του σώμα-

τος, επικρατεί η βαρύτητα και τότε το σώμα βυθίζεται. 
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35. Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από την κάθοδο, στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις και η έλξη του από την κάθοδο στις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από την κάθοδο, όταν αυτό 

φορτιστεί από τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της καθόδου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της συχνότητας στον πόλο της καθό-

δου. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από την άνοδο, στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις και η έλξη του από την άνοδο στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από την άνοδο, όταν αυτό 

φορτιστεί από τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της συχνότητας στον πόλο της ανόδου. 

Τι είναι η Διαφορά Δυναμικού και τι είναι η Τάση του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

 

 

 

Τα δύο επόμενα κεφάλαιο-ενότητες που θα παραθέσουμε-αναπτύξουμε, έ-

χουν την  έννοια να ανακαλέσουμε στην μνήμη μας μερικά θέματα που αφορούν 

την άπωση ενός ηλεκτρονίου από τον πόλο της ανόδου ή της καθόδου. Κι αυτό 

γιατί, υπάρχει ο ίδιος μηχανισμός εξάσκησης της άπωσης, όχι απλά στον κάθε 

μαγνητικό μας πόλο, αλλά και στον αρχέγονο συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Όπου αντί για 

ηλεκτρόνιο που φορτίζεται άλλοτε με το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και άλλοτε με το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, έχουμε τα αντίστοιχα 

φορτία-χημικά στοιχεία και ενώσεις των ανάλογα φορτισμένα (όσα προέρχονται 

από τον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων να είναι φορ-

τισμένα και με θετικό ηλεκτρικό φορτίο και όσα προέρχονται από τον συμπά-

ντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων να είναι φορτισμένα και με 

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο). 

 

 

Όταν φθάσουν πολλά μαζί ηλεκτρόνια από την άνοδο στον πόλο της 

καθόδου, εκεί απωθούνται μεταξύ τους, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Λόγω της άπωσης αυτής, εμποδίζεται η κανονική άφιξη νέων ηλεκτρονίων 

να έρθουν στην κάθοδο (γιατί εξασκείται και μεταξύ των η άπωση και όχι 

μόνον άπωση από την κάθοδο προς τα ομώνυμά της ηλεκτρόνια).   

Μόλις όμως τα ερχόμενα στην κάθοδο ηλεκτρόνια σε κάποια απόσταση 

απωθηθούν, τότε πάλι έλκονται επειδή στις σχετικά μακρινές αποστάσεις 

έλκονται ως φέροντα ετερώνυμα μαγνητικά φορτία (τα μεν ηλεκτρόνια της 

καθόδου φέρουν θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, ενώ τα ηλεκτρόνια τα ερ-

χόμενα από την άνοδο φέρουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων).  
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Από την έλξη τους αυτή, τα ερχόμενα ηλεκτρόνια στην κάθοδο αρχί-

ζουν να προσανατολίζονται προς αυτή, ή αλλιώς αρχίζουν να περιστρέφο-

νται κατά την διεύθυνση της φοράς εκείνης του μαγνητικού πεδίου στο 

οποίο είναι ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων (βλέπε σχετικά). Τα ερχόμενα στην κάθοδο ηλεκτρόνια, δηλαδή, 

μπαίνοντας μέσα στο μαγνητικό πεδίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων περιστρέφονται προς μια ορισμένη διεύθυνση, αυτή την διεύθυνση 

του μαγνητικού αυτού πεδίου. 

Τότε καθώς περιστρέφονται όλα κατά την ίδια φορά και μέσα στο ισχυ-

ρότερό τους μαγνητικό πεδίο της καθόδου ή των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων, προσλαμβάνουν, μέσω των πόλων τους φορτίο από το πεδίο 

αυτό. Τότε τα ηλεκτρόνια αυτά μετατρέπονται σε ιόντα ηλεκτρονίων ή αλ-

λιώς σε ηλεκτρόνια που φέρουν πάρα πολύ ισχυρό το μαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και με αρνητικό ηλεκτρικό πεδίο (α-

φού το ηλεκτρικό πεδίο στο κάθε πεδίο είναι ένα με το μαγνητικό, δη-

μιουργώντας το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο). 

Η τέτοια φόρτιση των ηλεκτρονίων αυτών από το ηλεκτρομαγνητικό 

πεδίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της καθόδου, σημαίνει ότι τα 

ηλεκτρόνια αυτά φορτίζονται και στην μάζα τους. Έτσι το ηλεκτρόνιο της 

ανόδου αυξάνει πάρα πολύ το μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων. 

Μόλις όμως, η τιμή φόρτισή των με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων αυ-

ξηθεί πέραν μιας ορισμένης τιμής, τότε αυτό το ηλεκτρόνιο απωθείται από 

την κάθοδο. 

Ο λόγος είναι ο εξής: Το ηλεκτρόνιο φέρει μέσα στην μάζα του θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (εξηγή-

σαμε ότι η δημιουργία του ηλεκτρονίου έγινε στην πρώτη φάση της πρώ-

της ημέρας της δημιουργίας του κόσμου). Με άλλα λόγια η ίδια η μάζα 

του ηλεκτρονίου προήλθε από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων αλλά και από 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Αν λοιπόν το ηλεκτρόνιο πέσει-βρεθεί μέσα σε ένα πολύ ισχυρό ηλε-

κτρομαγνητικό πεδίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ή θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, τότε δεν φορτίζεται απλά με το φορτίο του πεδίου στο οποίο 

εισέρχεται, αλλά επιπλέον συμβαίνει το εξής: 

Σε κάποια στιγμή που η τιμή του φορτίου-ενέργειας των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της καθόδου είναι πολύ μεγάλη ή το ηλεκτρόνιο φορ-

τιστεί εκεί πάρα πολύ λόγω των συνεχόμενων περιστροφικών κινήσεών 

του, τότε τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων της καθόδου με τα οποία έχει 

φορτιστεί στην μάζα του, απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων της ίδιας της μάζας του. Κι επειδή η ίδια η μάζα του δεν μπορεί να 

διασπαστεί με κατά την τέτοια μεταξύ των συνάντηση (του ηλεκτρονίου 

με το πεδίο αυτό), τότε αντιδράει η μάζα του ηλεκτρονίου εκείνη που είναι 

φορτισμένη με μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς τα 
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θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της καθόδου, στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις. Εξαιτίας αυτού δημιουργείται η άπωση του ηλεκτρονίου από 

την κάθοδο. 

 

Επειδή το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στην 

κάθοδο επιδρά προς όλα τα ερχόμενα εκεί ηλεκτρόνια, υπάρχει ένας ελά-

χιστος χρόνος α προκειμένου: να φορτιστούν (μέσω της περιστροφής των 

πόλων τους) με πρόσθετο μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων της καθόδου (τα ερχόμενα ηλεκτρόνια) και ένας άλλος ελάχιστος 

χρόνος β προκειμένου καθώς περιστρέφονται τα ερχόμενα αυτά ηλεκτρό-

νια στην κάθοδο να φορτιστεί και η μάζα τους. 

Στον ελάχιστο αυτό χρόνο α και β λοιπόν που μεσολαβεί, μέχρι τα ηλε-

κτρόνια της καθόδου να απωθηθούν ξανά από την κάθοδο, εξασκείται 

προς αυτά το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τη 

καθόδου.  

Στην φάση όμως που τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που φέρει η 

μάζα των ηλεκτρονίων αυτών απωθούνται με τα εξασκούντα πάνω τους 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων από την κάθοδο, και παράγεται η άπωση, 

τότε η άπωση αυτή σημαίνει το εξής: Έχουμε αύξηση του ομώνυμου μα-

γνητικού φορτίου στην κάθοδο και στην περίπτωση αυτή εμποδίζεται η 

έλευση νέων ηλεκτρονίων. 

Μόλις όμως απωθηθούν αυτά τα ηλεκτρόνια που εξάσκησαν το ομώ-

νυμό τους μαγνητικό φορτίο με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της 

καθόδου, τότε παύει να υπάρχουν απωστικές δυνάμεις στην κάθοδο. Τότε 

«επιτρέπεται» να έρθουν εκεί και να αφιχθούν άλλα ηλεκτρόνια προερχό-

μενα από την άνοδο. 

Έτσι, τα ηλεκτρόνια έρχονται-καταφθάνουν στην κάθοδο κατά κύματα 

και επίσης απωθούνται κατά κύματα. 

Εξαιτίας του φαινομένου αυτού δημιουργείται η συχνότητα των ηλε-

κτρονίων της καθόδου ή αλλιώς η συχνότητα αυτή είναι ο χρόνος άπωσής 

των από τα εξασκούντα εκεί στην κάθοδο ομώνυμό τους μαγνητικό φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Ακριβώς η ίδια διαδικασία γίνεται και τον πόλο της ανόδου. 

Στην άνοδο δηλαδή καταφθάνουν ηλεκτρόνια προερχόμενα από τον 

πόλο της καθόδου. 

Λόγω της περιστροφής των ηλεκτρονίων αυτών εντός του μαγνητικού-

ηλεκτρικού (ηλεκτρομαγνητικού) πεδίου των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων της ανόδου, αυτά (μέσω της περιστροφής των πόλων τους) προσλαμ-

βάνουν-φορτίζονται από το πεδίο αυτό.   

Τότε εξαναγκάζονται να περιστραφούν όλα προς την ίδια διεύθυνση, 

την διεύθυνση περιστροφής-φοράς των θεμελιωδών ιόντων των πρωτο-

νίων (βλέπε σχετικά για την φορά του πεδίου). 
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Τότε όλα μαζί φορτίζονται με το ισχυρό αυτό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της ανόδου (το μαγνητικό πεδίο είναι 

ένα με το ηλεκτρικό πεδίο και έτσι τα ερχόμενα στην άνοδο ηλεκτρόνια 

φορτίζονται και με το μαγνητικό αλλά και με το ηλεκτρικό πεδίο των θε-

μελιωδών ιόντων των πρωτονίων της ανόδου).  

Καθώς όμως φορτίζονται έτσι, στην συνέχεια φορτίζεται και η μάζα 

των ηλεκτρονίων αυτών. Όταν αυτή η φόρτιση της μάζας των περάσει ένα 

όριο όπου τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του δομικού λίθου του 

ηλεκτρονίων βρεθούν πολύ κοντά με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

του πεδίου αυτού των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της ανόδου, τότε α-

πωθούνται. Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, που φέρουν οι δομικοί 

λίθοι των ηλεκτρονίων, απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

της ανόδου και τότε τα ηλεκτρόνια αυτά απωθούνται και «εκδιώκονται» 

από την άνοδο.  

Στην φάση όμως της άπωσης μεταξύ των ηλεκτρονίων αυτών με τα θε-

μελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου, δεν μπορούν να εισέλθουν στην 

άνοδο νέα ηλεκτρόνια, μέχρι να περάσει αυτό το απωστικό φορτίο. Όταν 

όμως απομακρυνθούν-απωθηθούν τα ηλεκτρόνια αυτά που φέρουν έτσι ι-

σχυρό μαγνητικό (και ηλεκτρικό) φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

στη μάζα τους, τότε έχουμε νέο κύμα αφίξεων ηλεκτρονίων στην άνοδο. 

Έτσι έχουμε την δημιουργία παραγωγής συχνότητας στην άνοδο τόσο 

όταν έρχονται ηλεκτρόνια σε αυτήν, όσο κι όταν απωθούνται ηλεκτρόνια 

από αυτήν. 

 

Επομένως έχουμε δύο δυνάμεις στον κάθε πόλο: 

Μια δύναμη έλξης ηλεκτρονίων και μια δύναμη άπωσης των ηλεκτρο-

νίων. 

Η δύναμη με την οποία ο ένας πόλος έλκει τα ηλεκτρόνια από τον άλλο 

πόλο είναι η γνωστή μας δύναμη: Διαφορά Δυναμικού, ενώ η άλλη δύ-

ναμη άπωσης των ηλεκτρονίων από τον πόλο μια ηλεκτρικής πηγής είναι 

η δύναμη που λέγεται : Τάση ηλεκτρικού ρεύματος. 
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36. Ο προσανατολισμός των πρωτονίων στον αγωγό. Καλός και κα-

κός αγωγός του ηλεκτρισμού.  

Η φορά περιστροφής των ηλεκτρονίων που προέρχονται από την 

άνοδο, αλλά και η φορά περιστροφής των ηλεκτρονίων που προέρχο-

νται από την κάθοδο. 

 

 

Έστω ηλεκτρόνια που κινούνται σε ένα κύκλωμα μεταξύ των πόκων 

μιας ηλεκτρικής πηγής (μπαταρίας). 

Κόβουμε στον ενδιάμεσο τον αγωγό που συνδέει τους δύο πόλους της 

ηλεκτρικής πηγής. Έχουμε όμως τα δύο άκρα του αγωγού συνδεδεμένα με 

τους δύο πόλους της ηλεκτρικής πηγής. 

Έστω μια μαγνητική βελόνη παράλληλη προς τον αγωγό. 

Αν βάλουμε την βελόνη στο μέρος του αγωγού που είναι συνδεδεμένο 

με την άνοδο, παρατηρούμε ότι η μαγνητική βελόνη στρέφεται προς το ένα 

μέρος της. Αυτό λέμε φορά των θεμελιωδών ιόντων αυτού του πόλου. Έτσι 

η μαγνητική βελόνη αρχίζει και έλκεται και όσο ισχυρότερο είναι το ηλε-

κτρικό ρεύμα της ηλεκτρικής μας πηγής, τόσο πιο ισχυρότερα έλκεται 

αυτή από τα κινούμενα έτσι ηλεκτρόνια και τότε τόσο πιο πολύ απομακρύ-

νεται από την αρχική της θέση που είχε, από την θέση ηρεμίας της.  

Τοποθετούμε τώρα την παραπάνω μαγνητική βελόνη στο άλλο τμήμα 

του αγωγού, που είναι συνδεδεμένο με την κάθοδο. Παρατηρούμε όμως 

ότι η μαγνητική βελόνη στρέφεται προς το αντίθετο μέρος (αντίθετο με 

την διεύθυνση που είχε στον άλλο πόλο της ηλεκτρικής πηγής) 

Με άλλα λόγια, παρατηρούμε το εξής: 

ι) τα ηλεκτρόνια της ανόδου (αυτά που προέρχονται από τον πόλο της 

ανόδου της ηλεκτρικής μας πηγής) έλκουν τον ετερώνυμό τους μαγνητικό 

πόλο της μαγνητικής βελόνης και τον στρέφουν κατά μια διεύθυνση, τον 

προσανατολίζουν κατά μια ορισμένη διεύθυνση, ενώ αντίθετα,  

ιι) τα ηλεκτρόνια της καθόδου (αυτά που έρχονται από τον πόλο της 

καθόδου με κατεύθυνση προς την άνοδο) έλκουν τον ετερώνυμό τους μα-

γνητικό πόλο της μαγνητικής βελόνης και τον στρέφουν κατά μια την α-

ντίθετη διεύθυνση, τον προσανατολίζουν κατά αντίθετη διεύθυνση.  

 

Έτσι εξηγείται ότι πράγματι κατά αντίθετη φορά περιστρέφονται τα η-

λεκτρόνια αυτά που ξεκινούν από την κάθοδο προς την άνοδο με αυτά που 

ξεκινούν από την άνοδο προς την κάθοδο. 
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37. Η δημιουργία βαρύτερων χημικών στοιχείων και ενώσεων στους 

δύο συμπάντειους πόλους κατά την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου. 

Η δημιουργία της παραγωγής πρώτων και δεύτερων κυμάτων στα 

ελκόμενα φορτία θεμελιωδών ιόντων κατά την φάση της έλξης των, 

την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Η εξήγηση της άπωσης των ατόμων-χημικών στοιχείων-ενώσεων 

από τον κάθε συμπάντειο πόλο, κατά την δεύτερη Ημέρα της Δημιουρ-

γίας του κόσμου ή κατά την τέταρτη έλξη τους (η έλξη της δεύτερης 

Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, αντιστοιχεί στην τέταρτη έλξη 

μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, όπως εξηγήσαμε). 

Η εξήγηση της διόγκωσης των συμπάντειων πόλων κατά την δεύ-

τερη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου και η δημιουργία της δεύτε-

ρης συμπάντειας νύχτας.  

 

 

Είχαμε αναφέρει στα δύο προηγούμενα κεφάλαια-ενότητες τα εξής: 

Τα δύο επόμενα κεφάλαιο-ενότητες που θα παραθέσουμε-αναπτύξουμε, έ-

χουν την  έννοια να ανακαλέσουμε στην μνήμη μας μερικά θέματα που αφορούν 

την άπωση ενός ηλεκτρονίου από τον πόλο της ανόδου ή της καθόδου. Κι αυτό 

γιατί, υπάρχει ο ίδιος μηχανισμός εξάσκησης της άπωσης, όχι απλά στον κάθε 

μαγνητικό μας πόλο, αλλά και στον αρχέγονο συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Όπου αντί για 

ηλεκτρόνιο που φορτίζεται άλλοτε με το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και άλλοτε με το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, έχουμε τα αντίστοιχα 

φορτία-χημικά στοιχεία και ενώσεις των ανάλογα φορτισμένα (όσα προέρχονται 

από τον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων να είναι φορ-

τισμένα και με θετικό ηλεκτρικό φορτίο και όσα προέρχονται από τον συμπά-

ντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων να είναι φορτισμένα και με 

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο). 

Ας πάμε να δούμε και κάτι άλλο σχετικό με το θέμα μας.  

 

 

Όπως αναφέραμε στην παραπάνω ενότητα, το ίδιο γίνεται και στους δύο 

συμπάντειους πόλους, κατά το τέλος της δεύτερης (2ης) Ημέρας της Δη-

μιουργίας του κόσμου. 

Με άλλα λόγια, στην 2η Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου έχει συμβεί 

η έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων. Η έλξη αυτή μεταξύ των δύο 

συμπάντειων πόλων, ειδικότερα είναι έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων που φέρει κυρίως ο συμπάντειος πόλος α, με τα θεμελιώδη ιό-

ντα ηλεκτρονίων που φέρει κυρίως ο συμπάντειος πόλος β. 

Επίσης, εξηγήσαμε ότι: 
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α) Το πρωτόνιο όμως δημιουργήθηκε στον ένα συμπάντειο πόλο α, 

επειδή όλα τα πρωτόνια φέρουν ίδιες ιδιότητες (θετικό ηλεκτρικό φορτίο, 

ίδια περίπου μάζα κ.λπ.). 

β) Το ηλεκτρόνιο όμως δημιουργήθηκε στον άλλο συμπάντειο πόλο 

β, επειδή όλα τα ηλεκτρόνια φέρουν ίδιες ιδιότητες (αρνητικό ηλεκτρικό 

φορτίο, ίδια περίπου μάζα κ.λπ.). 

Το πρωτόνιο όμως φέρει στο εσωτερικό του, δύο εσωτερικούς-βαρυτι-

κούς πόλους: τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (που είναι και 

ο ισχυρότερος) και τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (που 

είναι και ο ασθενέστερος). 

Το ηλεκτρόνιο, αντίθετα, φέρει κι αυτό δύο εσωετρικούς0-βαρυθτικούς 

πόλους: τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (που είναι και ο 

ισχυρότερος) και τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (που είναι 

και ο ασθενέστερος). 

 

Έστω, λοιπόν, ότι μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων α και β, έχει 

συμβεί η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτή η έλξη της δεύτερης Ημέρας της δη-

μιουργίας του κόσμου, συμβαίνει τώρα για τέταρτη φορά στο σύμπαν, που 

αντιστοιχεί στην τέταρτη κατά σειρά έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων 

πόλων (όπως εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο), εξαιτίας της οποίας παράγε-

ται φως και έτσι προκύπτει η δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

 

Εξηγήσαμε όμως ότι στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων του συμπάντειου πόλου α, απωθούν τα ελκόμενα θε-

μελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, τα οποία τελευταία φέρουν-έλκουν μαζί 

τους και ηλεκτρόνιο (από τον συμπάντειο πόλο των ηλεκτρονίων, όπου 

είχαν δημιουργηθεί τα ηλεκτρόνια κατά την πρώτη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου). 

 

Κατά την φάση της έλξης της δεύτερης Ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου, που αντιστοιχεί στην τέταρτη κατά σειρά έλξη μεταξύ των δύο 

συμπάντειων πόλων α και β (όπως εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο), έχουν 

δημιουργηθεί στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

βαρύτερα άτομα που φέρουν ως κύριο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορ-

τίο εκείνο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Στον συμπάντειο πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, όμως, ήδη κατά τις τρεις φάσεις της 

πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου έχουν δημιουργηθεί τα πρω-

τόνια και τα άτομα του υδρογόνου (βλ. σχετικά). 

 

Όμως το ισχυρότερο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων, του συμπάντειου πόλου α, ενεργεί ως εξής 

προς τα ελκόμενα από αυτόν τον συμπάντειο πόλο α ελκόμενα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων, τα οποία τελευταία έλκουν μαζί τους ηλεκτρόνια και 
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άτομα που φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων: 

α) Τα πρώτα κύματα των ελκόμενων θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

(που πέφτουν με ορμή προς τον συμπάντειο πόλο α) καθώς συγκρούονται 

σχηματίζουν βαρύτερα άτομα. Όταν όμως πέσουν αρκετά φορτία θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων προς τον συμπάντειο πόλο α (από τα ελκόμενα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), τότε παύει να εξασκείται το 

αρχικό πολύ ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του συμπάντειου 

πόλου α, επειδή ακριβώς υπέστη μαγνητικό κορεσμό, από τα ελκόμενα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που έχει έλξει.  

β) Έτσι, τα επόμενα, τα δεύτερα ας πούμε, καταφθάνοντας φορτία των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, δεν έλκονται με τόσο μεγάλη ορμή και 

δεν συμβαίνουν εκείνες οι τρομακτικές συγκρούσεις των πρώτων κυμά-

των. Αυτά τα δεύτερα κύματα των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων έλκο-

νται από τον συμπάντειο πόλο α, αλλά στην συνέχεια απωθούνται.  

Η άπωση αυτή συμβαίνει ευκολότερα στην δεύτερη περίπτωση, επειδή 

οι ενώσεις-άτομα που έχουν προκύψει είναι ελαφρύτερα, σε σύγκριση με 

τα άτομα που δημιουργήθηκαν κατά τα πρώτα κύματα της παραπάνω τέ-

ταρτης έλξης μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων α και β, που αντιστοιχεί 

στην τέταρτη κατά σειρά έλξη, όπως εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο, μεταξύ 

των δύο αυτών συμπάντειων πόλων). Καθώς δηλαδή είναι ελαφρύτερα 

αυτά τα χημικά στοιχεία-άτομα-ενώσεις (του δεύτερου κύματος), απωθού-

νται ευκολότερα αφού δεν έχουν μεγάλη μάζα και τότε εκτοξεύονται στο 

γύρω από τον συμπάντειο αυτόν πόλο α.  

Καθώς όμως ανυψώνονται από τον πόλο αυτόν, απωθούμενα, έλκονται 

από τον άλλον συμπάντειο πόλο α.  

Μερικά όμως από αυτά έλκονται στον ενδιάμεσο μεσοσυμπάντειο χώρο 

(ή σε διάφορα σημεία-περιοχές του μεσοσυμπάντειου χώρου), με άλλα τέ-

τοια άτομα-στοιχεία-ενώσεις που απωθούνται από τον άλλον συμπάντειο 

πόλο β και έλκονται από τον συμπάντειο πόλο α (κινούνται αντίθετα). 

Τότε δημιουργούν στον μεσοσυμπάντειο χώρο μεγάλες λίμνες από χη-

μικά στοιχεία-άτομα-ενώσεις που είναι η αρχή των μελλοντικών γαλα-

ξιών, νεφελωμάτων κ.λπ., ανάλογα δηλαδή με τα φορτία που έχουν ελχθεί. 

 

Το αντίστοιχο θα συμβεί και για τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που 

κατά την δεύτερη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου (που αντιστοιχεί 

στην τέταρτη έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων) που ξεκινούν από 

τον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, και έλκονται 

από τον άλλον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β. 

Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, όπως προαναφέραμε για τον συμπά-

ντειο πόλο α. 

 



139 

 

Όσον αφορά την άπωση των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων που κα-

ταφθάνουν σε έναν πόλο, η διαδικασία και ο μηχανισμός άπωσής των, ε-

πίσης είναι η ίδια όπως εκείνη που αναφέραμε στα δύο προηγούμενα (από 

το παρόν) κεφάλαιο-ενότητες. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει με τα ηλεκτρόνια 

που απωθούνται από την άνοδο ή την κάθοδο, το ίδιο συμβαίνει και με τα 

θεμελιώδη ιόντα ή τα άτομα-στοιχεία-ενώσεις των που είναι φορτισμένα 

πότε με κύριο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο εκείνο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων, και πότε είναι φορτισμένα και έχουν ως κύριο μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο εκείνο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων (βλέπε σχετικά τα ηλεκτρόνια που επίσης άλλοτε είναι φορτι-

σμένα και έχουν ως κύριο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο εκείνο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ άλλοτε είναι φορτισμένα και έ-

χουν ως κύριο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο εκείνο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων, βλέπε αυτά στο προ-προηγούμενο, από το πα-

ρόν, κεφάλαιο).  

 

Μια σημαντική παρατήρηση: 

Στην ουσία την πρώτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου, είχαμε κι 

εκεί κύματα, είχαμε ειδικότερα την δημιουργία-παραγωγή τριών τέτοιων 

κυμάτων θεμελιωδών ιόντων, λόγω του μεγαλύτερου όγκου-ποσότητας 

φορτίων θεμελιωδών ιόντων στην αρχή τους. 

Επειδή εκείνα τα φορτία ήταν αρκετά μεγάλα, γι’ αυτό και τα θεωρή-

σαμε ως τρεις έλξεις, ή τρεις φάσεις μεταξύ των δύο συμπάντειων όλων. 

Τώρα όμως που είναι μικρότερα, τα θεωρούμε ως μια έλξη αλλά με δύο 

διαφορετικά κύματα: τα πρώτα κύματα και τα δεύτερα κύματα, επειδή έχει 

μειωθεί πλέον ο τεράστιος όγκος έλξης των όπως στην πρώτη Ημέρα της 

Δημιουργίας του κόσμου. 

 

Πριν κλείσουμε: 
Στο «5ο Βιβλίο της ίδιας σειράς με τίτλο: «Η πρώτη Ημέρα της δημιουρ-

γίας του κόσμου – Γ΄ Φάση», και ειδικότερα στα κεφάλαια: 

«2. Η διαστολή και διόγκωση του συμπάντειου πόλου α των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και η μεταφορά-μετακίνηση πρωτονίων, ατόμων υδρο-

γόνου και ελαφρών χημικών στοιχείων από τον συμπάντειο αυτόν πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, προς τον συμπάντειο πόλο β των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.     

Η δημιουργία-παραγωγή σύνθετων χημικών στοιχείων με αυξημένο-ι-

σχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων στον 

συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων», σελ. 6-8, αλλά και  

«3. Η διαστολή και διόγκωση του συμπάντειου πόλου των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων β και η μεταφορά-μετακίνηση ηλεκτρονίων, νετρο-

νίων και άλλων ελαφρύτερων χημικών στοιχείων από τον συμπάντειο αυ-

τόν πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, προς τον συμπάντειο 

πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων.    
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Η δημιουργία-παραγωγή σύνθετων χημικών στοιχείων με αυξημένο-ι-

σχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των δομικών λίθων των πρωτονίων στον 

συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Το σθένος ή η χημική τάση έλξης ενός χημικού στοιχείου σημαίνει στην 

ουσία τον βαθμό ενέργειας σε θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ή σε θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων που φέρει το κάθε χημικό στοιχείο. 

Η εύρεση του σθένους ενός χημικού στοιχείου στην ουσία μας δείχνει σε 

ποιόν συμπάντειο πόλο, αρχικά τουλάχιστον, έχει παραχθεί», σελίδες: 9-11 

(βλέπε τα παραπάνω σχετικά κεφάλαια στο 5ο Βιβλίο μας), 

εξηγήσαμε με τα μέχρι τότε δεδομένα την διόγκωση του κάθε συμπά-

ντειο πόλου, στην Γ΄ Φάση της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου. 

Τώρα όμως, έχοντας και τα νεότερα δεδομένα, είδαμε την διόγκωση 

αυτή, αλλά και την άπωση φορτίων θεμελιωδών ιόντων από τον κάθε συ-

μπάντειο πόλο, με νέα οπτική. 

 

Από τα παραπάνω εξηγείται και το φαινόμενο της δημιουργίας της δεύ-

τερης συμπάντειας νύχτας, αφού με την διόγκωση των δύο συμπάντειων 

πόλων, έχουμε την απομάκρυνσή τους και συνεπώς την έλλειψη της έλξης 

των, από την οποία παράγεται φως-Ημέρα. Έτσι, καθώς χαμηλώνει το 

φως, όσο απομακρύνονται οι δύο συμπάντειοι πόλοι, τότε παράγεται το 

εσπέρας. Μετά την νύχτα δεν βλέπουμε τίποτε. Η Γραφή αναφέρεται στις 

αισθήσεις, σε ότι βλέπουμε, σε ό,τι φαίνονταν εκείνη την συμπάντεια ε-

ποχή. 

Οι δύο συμπάντειοι πόλοι όταν απομακρύνθηκαν μεταξύ τους δημιούρ-

γησαν την δεύτερη συμπάντεια νύχτα. 

Αυτό σημαίνει ο λόγος του Θεού: 

«και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα δευτέρα». 

Με άλλα λόγια έχουμε την απομάκρυνσή τους και την δημιουργία του 

«εσπέρας». 

Ως εδώ βλέπουμε να επαληθεύεται πλήρως η Αγία Γραφή, που πάρα 

πολύ σωστά και με απόλυτη κυριολεξία αναφέρει τα γεγονότα, παρότι ε-

πιγραμματικά. Δεν θα μπορούσε αλλιώς όμως, αφού στα χρόνια του 

Μωϋσή οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τις σημερινές επιστημονικές γνώσεις 

και αν αυτές τους έλεγε ο μέγας Μωϋσής, όχι μόνο δεν θα τις καταλάβαι-

ναν καθόλου, αλλά περισσότερα ερωτήματα θα τους δημιουργούνταν.  

Γι’ αυτό και στη Γραφή πολλές φορές αναφέρεται η φράση: «Όταν δε 

ήρθε το πλήρωμα του χρόνου…». 

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Μωϋσής είναι προφήτης, επειδή ο προ-

φήτης δεν προλέγει μόνον όσα θα γίνουν, αλλά και όσα έγιναν, επειδή αυτά 

που βλέπει είναι εκτός του χρόνου του ή και του χώρου του. Φυσικά, ο 

προφήτης δεν έχει την παραπάνω ικανότητα από μόνος του, αφού ο Θεός 

Άγιο Πνεύμα στέκεται από πάνω του και του δείχνει τι είχε γίνει. 
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38. Η έννοια του «ουρανού» κατά την πρώτη, όσο και κατά την δεύ-

τερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου.  

Η Γη κατά το τέλος της δεύτερης Ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου ήταν ακόμη γεμάτη με νερά. Θάλασσα και ξηρά δεν υπήρχαν α-

κόμη. 

Η τεκμηρίωση της θέσης ότι η Γη μας, τόσο κατά την πρώτη, όσο 

και κατά την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου δεν έφερε 

καμιά μορφή ζωής, τόσο του φυτικού όσο και του ζωικού βασιλείου. 

Η εξήγηση ότι το νερό που βρίσκονταν πάνω από το δημιουργηθέν 

στερέωμα, κατά την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, ότι 

χάθηκε  

Η εξήγηση της μετατροπής της ενέργειας ενός αστέρα σε μάζα. 

Το τέλος της δεύτερης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. 

 

 

Η Αγία Γραφή, στο Α΄ Κεφάλαιο της Γέννησης, στίχοι: 1-5, γράφει για 

την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του υλικού κόσμου: 

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. 

η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της α-

βύσσου, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. 

και είπεν ο Θεός∙ γεννηθήτω φως∙ και εγένετο φως.  

και είδεν ο Θεός το φως, ότι καλόν∙ και διεχώρισεν ο Θεός ανά μέσον 

του φωτός και ανά μέσον του σκότους. 

και εκάλεσε ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος νύκτα. Και εγένετο 

εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα μία».  

 

Επίσης, στο Α΄ Κεφάλαιο της Γέννησης, στίχοι: 6-8, γράφει για την δεύ-

τερη ημέρα της δημιουργίας του υλικού κόσμου: 

«Και είπεν ο Θεός∙ γενηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδατος και έ-

στω διαχωρίζον ανά μέσον ύδατος και ύδατος. Και εγένετο ούτως. 

και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισεν ο Θεός ανά μέσον 

του ύδατος, ό ήν υποκάτω του στερεώματος, και αναμέσον του ύδατος 

του επάνω του στερεώματος. 

και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανόν∙ και είδεν ο Θεός, ότι 

καλόν. 

και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα δευτέρα». 

 

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, της Α΄ και Β΄ Ημέρας της δημιουργίας 

του κόσμου) βλέπουμε διαφορετική την έννοια του ουρανού. 

Το ερώτημα είναι λοιπόν: τι είναι ο ουρανός; 

Η απάντηση είναι ότι «ουρανός» είναι η ύλη που υπάρχει πάνω από την 

επιφάνεια της Γης και φαίνεται από αυτήν.     
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Στην πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, η έννοια της λέξης 

«ουρανός» ήταν οι δύο συμπάντειοι πόλοι και το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο που μετακινούνταν μεταξύ τους. Αυτό υπήρχε 

πάνω από την Γη και τίποτε άλλο δεν υπήρχε ακόμη πάνω από αυτήν. 

Στην δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, η έννοια της λέξης 

«ουρανός» ήταν η ίδια η ατμόσφαιρα της Γης, που δημιουργήθηκε, όπως 

εξηγήσαμε από το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών μαγνητικών γραμμών που μετακινούνταν 

μεταξύ των δύο πόλων της Γης. Αυτή η ατμόσφαιρα υπήρχε κατά την 

δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, κυρίως προς το τέλος της, 

οπότε αυτό λέγεται και «ουρανός» την δεύτερη αυτή ημέρα της 

δημιουργίας. 

Ως στερέωμα λοιπόν, κατά την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου, νοείται αυτό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουρ-

γείται από τους δύο εξωτερικούς πόλους της Γης. Αυτό ο Θεός το ονόμασε 

«στερέωμα» επειδή εκεί στερεώνεται πλέον η ατμόσφαιρα και τα αέρια 

από τα οποία θα εξαρτάται η μελλοντική ζωή της Γης. 

Με την δημιουργία του στερεώματος, ένα μέρος του νερού, που είχε η 

Γη πάνω αλλά και ολόγυρά της (βλέπε σχετικά για την πρώτη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου) συγκρατείται πλέον στην ατμόσφαιρα ως υδρα-

τμοί. 

Στην εποχή εκείνη, κυρίως η μεταβολή που έγινε ήταν η εξής: 

Όλο το νερό που στροβιλίζονταν στην Γη (νερά είχε η Γη και μέσα της 

είχε αρχίσει να δημιουργούνται τα βαρύτερα υλικά, που όμως δεν είχαν 

ακόμη εμφανιστεί στην επιφάνειά της, η οποία ήταν κυρίως σκέτο νερό), 

μοιράστηκε σε δύο μέρη:  

α) Ένα μέρος της μένει κάτω στην επιφάνεια της Γης, που ήταν γεμάτη 

με νερό, αφού ξηρά δεν υπήρχε ακόμη. Η λέξη θάλασσα χρησιμοποιείται 

αργότερα, αφότου δηλαδή δημιουργήθηκαν το βένθος-πυθμένας, ο υποθα-

λάσσιος δηλαδή χώρος μέχρι τον οποίο έφτανε το νερό σε βάθος. Το νερό 

δηλαδή αυτή την εποχή δεν είχε αποκάτω του όρια, δεν υπήρχε το βένθος-

πυθμένας της θάλασσας. Έτσι, το νερό κατέβαινε μέχρις βάθους στο εσω-

τερικό της Γης και επειδή η Γη, ήδη από την δεύτερη Ημέρα της δημιουρ-

γίας του κόσμου, άρχισε να θερμαίνεται αρκετά, αυτό το νερό στην συνέ-

χεια ανέβαινε από τα βάθη της Γης βρασμένο και σε πολύ υψηλές θερμο-

κρασίες. Έτσι, καμιά μορφή ζωής δεν μπορούσε να υπάρξει ακόμη στην 

Γη μας. Αυτό σημαίνει ότι η Γη μας, τόσο κατά την πρώτη, όσο και κατά 

την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου δεν έφερε καμιά μορφή 

ζωής, τόσο του φυτικού όσο και του ζωικού βασιλείου. 

Αυτό το νερό είναι που αναφέρεται ως «και διεχώρισεν ο Θεός ανά 

μέσον του ύδατος, ό ήν υποκάτω του στερεώματος». Αυτό το νερό κα-

τακαλύπτει όλη την Γη. 

β) Ένα άλλο μέρος του νερού που βρίσκεται πάνω από το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο και χάθηκε από τότε γιατί με 
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την δημιουργία της ατμόσφαιρας και του μαγνητικού της πεδίου, μέχρις τα 

όρια αυτά (της ατμόσφαιρας) μπορεί να συγκρατηθεί νερό και μάλιστα 

στις κατώτερες ζώνες αυτού του μαγνητικού πεδίου της Γης, όπου είναι τα 

όρια-ύψος της ατμόσφαιρας. Το επιπλέον νερό που βρίσκονταν πάνω από 

αυτά τα όρια χάθηκε στον διαστημικό χώρο, διαχύθηκε στον γύρω της Γης 

χώρο και έφυγε πλέον από αυτήν. 

Για το νερό αυτό αναφέρεται ότι είναι «το νερό το επάνω του στερεώ-

ματος» ή όπως ακριβέστερα γράφεται: «και αναμέσον του ύδατος του ε-

πάνω του στερεώματος». 

Η εξήγηση ότι το νερό που βρίσκονταν πάνω από το δημιουργηθέν στε-

ρέωμα, κατά την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, ότι χάθηκε, 

είναι η εξής: 

Με το πέρασμα του χρόνου έχουμε την παραγωγή ύλης-μάζας στο εσω-

τερικό της Γης, συγκεκριμένα κατά την φάση της έλξης των δύο εσωτερι-

κών-βαρυτικών πόλων θεμελιωδών ιόντων της. Λόγω της έλξης αυτής και 

της συμπίεσής των παράγεται ύλη, όπως και στα άλλα ουράνια σώματα 

(π.χ. με τον τρόπο αυτό παράγεται ύλη από έναν αστέρα στο εσωτερικό 

του). Τότε μειώνονται οι ποσότητες-δυνάμεις ενέργειας θεμελιωδών ιό-

ντων στο εσωτερικό της Γης μας κατά την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου (ανάλογα μειώνονται στον αστέρα, όταν με τον καιρό η ενέρ-

γεια μετατρέπεται σε μάζα).  

Η παραχθείσα όμως μάζα (πρωτόνια-ηλεκτρόνια, όπως συνέβη και 

στους δύο συμπάντειους πόλους, βλ. σχετικά) έλκει και απορροφά αυτή 

την ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων. Αυτός είναι ο λόγος τότε που μειώ-

νεται η ενέργεια-ποσότητα-φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του εσωτερι-

κού της Γης μας (ανάλογα μειώνονται και οι ποσότητες ενέργειας θεμε-

λιωδών ιόντων στο εσωτερικό των άστρων).  

Επομένως, με την παραγωγή της ύλης-μάζας στο εσωτερικό της Γης 

μας, έχουμε μείωση της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων της. Αυτός τότε 

είναι ο λόγος που μειώνεται, αντίστοιχα, το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των δύο εξωτερικών της πόλων (αφού εξηγήσαμε ότι οι δύο εξω-

τερικοί μαγνητικοί πόλοι της Γης μας είναι η αιτία να υπάρχει το αντί-

στοιχο σε ισχύ μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο.  

Όταν λοιπόν μειώνονται οι δυνάμεις θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό 

της, μειώνονται αντίστοιχα και στο εξωτερικό της μαγνητικό πεδίο, αφού 

αυτό το εξωτερικό της μαγνητικό πεδίο δημιουργείται κατά την φάση της 

άπωσης μεταξύ των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων θεμελιωδών ιό-

ντων της.  

Αποτέλεσμα αυτού είναι τότε να μειώνεται κατά την δεύτερη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου το μαγνητικό πεδίο της Γης μας. Αυτός είναι ο 

λόγος τότε που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα πολλά νερά που έφερε η Γη 

μας κατά την πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. Για τον λόγο 

αυτό είπαμε ότι τα νερά που βρίσκονταν πάνω από την ατμόσφαιρά της 

χάθηκαν.  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

 Βιβλίο 16ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 2η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 Δ΄ Μέρος 1 156 
    

1 Ο κεραυνός και η βροντή, το φως και ο ήχος. 

Η εξήγηση των πρώτων και των δεύτερων 

κ.λπ. ηλεκτρομαγνητικών κ.λπ. κυμάτων. 

3 4 

2 Η εξήγηση της δημιουργίας των αλλεπάλλη-

λων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από μια 

πηγή (των πρώτων, των δεύτερων και των ε-

πόμενων ηλεκτρομαγνητικών κυημάτων). 

Η εξήγηση του μαθηματικού τύπου του νόμου 

της βαρύτητας. 

Η εξήγηση της διαφορετικής ταχύτητας κίνη-

σης-μετάδοσης των κυμάτων ή των φορτίων 

των θεμελιωδών ιόντων στα διάφορα σώματα 

κίνησής των. 

Η εξήγηση της κίνησης των θεμελιωδών ιό-

ντων και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με 

μεγάλη ταχύτητα μέσα στον σωλήνα της  οπτι-

κής ίνας. 

5 8 

3 Η εξήγηση της παραγωγής της κεντρομόλας 

δύναμης 

Η εξήγηση της φυγόκεντρης δύναμης 

Η εξήγηση της πυρηνικής έλξης και διόγκω-

σης ενός άστρου και επίσης, η εξήγηση της α-

στρικής κατάρρευσης ενός άστρου. 

Ο κανόνας της διόγκωσης και της συρρίκνω-

σης ενός άστρου. 

9 10 

4 Η λειτουργία του ταλαντούμενου ηλεκτρικού 

δίπολου. 

Πως εξηγείται η μείωση της έντασης του ηλε-

κτρικού ρεύματος στον αγωγό που διαρρέεται 

από εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. 

Η ταχύτητα του φωτός c δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά η ταχύτητα των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στον α-

γωγό όταν αυτός διαρρέεται από εναλλασσό- 

11  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

4 Η λειτουργία του ταλαντούμενου ηλεκτρικού 

δίπολου. 

Πως εξηγείται η μείωση της έντασης του ηλε-

κτρικού ρεύματος στον αγωγό που διαρρέεται 

από εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. 

Η ταχύτητα του φωτός c δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά η ταχύτητα των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στον α-

γωγό όταν αυτός διαρρέεται από εναλλασσό-

μενο ηλεκτρικό ρεύμα. 

11 15 

5 Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα είναι η 

πηγή ενέργειας της ροής και των δυνάμεων 

του ηλεκτρισμού, του νερού, του φωτός, των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κ.λπ. 

16 17 

6 Τα είδη του μαγνητισμού είναι δύο ειδών:  

α) Το μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και 

β) Το μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της κατεύθυνσης περιστροφής του 

φορτίου στον κάθε είδους μαγνητικό πόλο. 

Η εξήγηση της μαγνήτισης των υλικών. 

Η εξήγηση της μαγνήτισης ενός υλικού όταν 

τρίβουμε τον μαγνητικό μας πόλο πάνω σε 

αυτό, κατά την ίδια πάντα κατεύθυνση περι-

στροφής-κίνησή του (του μαγνητικού μας πό-

λου). 

Η εξήγηση της παραγωγής περισσότερου ηλε-

κτρισμού στις σπείρες του πηνίου.  

Η εξήγηση της φόρτισης με πρόσθετο μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των ηλεκτρο-

νίων όταν έρχονται σε έναν πόλο μιας μπατα-

ρίας. 

Η κατανόηση του τρόπου αποθήκευσης κάθε 

μορφής ενέργειας, όπως ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, μαγνητικής ενέργειας κ.λπ. 

Η εξήγηση της περιστροφής του πηνίου του η-

λεκτροκινητήρα. 

18 23 

7 Η εξήγηση της δημιουργίας των ελεύθερων  24  
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7 Η εξήγηση της δημιουργίας των ελεύθερων η-

λεκτρονίων από τις φορτισμένη πλάκα μολύ-

βδου ενός συσσωρευτή. 

Η εξήγηση των χημικών αντιδράσεων μεταξύ 

των ενώσεων που βρίσκονται στον χώρο-συ-

σκευή αλληλεπίδρασης των θεμελιωδών ιό-

ντων μιας μπαταρίας, μιας ηλεκτρολυτικής 

συσκευής κ.λπ. 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στο ηλε-

κτρόδιο της ηλεκτρολυτικής μας συσκευής, ό-

ταν χημικά στοιχεία, κ.λπ. επικολλώνται στα 

ηλεκτρόδιά της.  

24 28 

8 Μαγνητισμός. Ιδιότητες του μαγνητισμού. 

Η έννοια και ο ορισμός του μαγνητικού πε-

δίου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του μαγνητικού 

πεδίου στον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του μαγνητικού 

πεδίου στον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της μαγνήτισης ενός υλικού και η 

δημιουργία δύο νέων πόλων στο μαγνητιζό-

μενο υλικό. 

Η εξήγηση της παραγωγής μαγνητισμού σε 

ένα υλικό όταν το τρίβουμε. 

29 33 

9 Η παραγωγή-δημιουργία των μαγνητικών δυ-

ναμικών γραμμών, αρχικά, αρχίζει και από 

τους δύο μαγνητικούς πόλους. 

34 34 

10 Οι έλξεις μεταξύ των φορτίων των θεμελιω-

δών ιόντων είναι αμοιβαίες. 

Η εξήγηση ότι ένα μεταλλικό αντικείμενο η-

λεκτρίζεται από τον κεραυνό.  

Η εξήγηση της έλξης του κεραυνού από το α-

λεξικέραυνο ακίδας και της άπωσης του κε-

ραυνού από το αλεξικέραυνο σφαίρας. 

Η μέτρηση-υπολογισμός της γενόμενης συ-

μπίεσης-συμπύκνωσης των θεμελιωδών ιό-

ντων για την μετατροπή τους σε μάζα-ύλη. 

Η εξήγηση της θέσης ότι η μάζα δημιουργή-

θηκε από τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και  

35  
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10 Οι έλξεις μεταξύ των φορτίων των θεμελιω-

δών ιόντων είναι αμοιβαίες. 

Η εξήγηση ότι ένα μεταλλικό αντικείμενο η-

λεκτρίζεται από τον κεραυνό.  

Η εξήγηση της έλξης του κεραυνού από το α-

λεξικέραυνο ακίδας και της άπωσης του κε-

ραυνού από το αλεξικέραυνο σφαίρας. 

Η μέτρηση-υπολογισμός της γενόμενης συ-

μπίεσης-συμπύκνωσης των θεμελιωδών ιό-

ντων για την μετατροπή τους σε μάζα-ύλη. 

Η εξήγηση της θέσης ότι η μάζα δημιουργή-

θηκε από τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, επειδή ανακλά 

αυτά, μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών πό-

λων των πρωτονίων-ηλεκτρονίων. 

35 38 

11 Ο ελλειπτικός γαλαξίας – η εξήγηση της δη-

μιουργίας της μικρής ή μεγάλης έλλειψης στον 

γαλαξία. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του σχήματος της 

σπείρας μεταξύ των ελκόμενων θεμελιωδών 

ιόντων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του κανονικού-α-

πλού σπειροειδούς γαλαξία.  

Η εξήγηση της δημιουργίας του ραβδωτού 

σπειροειδούς γαλαξία. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του ακανόνιστου 

γαλαξία.   

39 43 

12 Η εξήγηση της διαστολής των σωμάτων. 

Από τι προκαλείται η διαστολή εξαιτίας της 

αύξησης της θερμοκρασίας. 

Τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται προς όλες τις 

διευθύνσεις. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται ομοιό-

μορφα και ισομερώς και πότε ανομοιόμορφα 

και ανισομερώς. 

Η εξήγηση της συστολής των σωμάτων. 

Από τι προκαλείται η συστολή εξαιτίας της 

μείωσης της θερμοκρασίας. 

Τα θεμελιώδη ιόντα, έλκονται από όλες τις 

διευθύνσεις. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται ομοιόμορ- 

44  
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12 Η εξήγηση της διαστολής των σωμάτων. 

Από τι προκαλείται η διαστολή εξαιτίας της 

αύξησης της θερμοκρασίας. 

Τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται προς όλες τις 

διευθύνσεις. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται ομοιό-

μορφα και ισομερώς και πότε ανομοιόμορφα 

και ανισομερώς. 

Η εξήγηση της συστολής των σωμάτων. 

Από τι προκαλείται η συστολή εξαιτίας της 

μείωσης της θερμοκρασίας. 

Τα θεμελιώδη ιόντα, έλκονται από όλες τις 

διευθύνσεις. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται ομοιό-

μορφα και ισομερώς και πότε ανομοιόμορφα 

και ανισομερώς. 

44 46 

13 Η αιτία της παραγωγής της θερμότητας 

Η θερμότητα μεταδίδεται κατά κβάντα ενέρ-

γειας 

Η αιτία που δεν παράγεται ούτε θερμότητα, 

ούτε βαρύτητα στο χώρο που είναι κενός αέρα. 

47 47 

14 Η εξήγηση της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας και της  παραγωγής των ακτί-

νων, όταν μια μεταλλική επιφάνεια βομβαρδί-

ζεται από ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια. 

Η εξήγηση της διαφοροποίησης του μήκους 

κύματος των ακτίνων Χ 

48 49 

15 Η εξήγηση του φαινομένου-σκέδασης Κό-

μπτον (Compton).  

50 52 

16 Η βαρύτητα εξασκείται τόσο ισχυρότερα από 

τα διάφορα σώματα, όσο περισσότερη μάζα 

αυτά φέρουν. 

Εφαρμογή του παραπάνω στο πρίσμα και στην 

βαρύτητα που εξασκεί αυτό προς το διερχό-

μενο φως. 

Η εξήγηση του φαινομένου της διάσπασης του 

φωτός στις επιμέρους ακτινοβολίες του όταν 

διέρχεται μέσα από ένα πρίσμα και η εξήγηση 

της διάθλασής του. 

53 55 

17 Εξωτερικά μαγνητικά πεδία. Μαγνητικά φαι-

νόμενα στο άτομο, σπιν. 

56  
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17 Εξωτερικά μαγνητικά πεδία. Μαγνητικά φαι-

νόμενα στο άτομο, σπιν. 

Η εξήγηση του φαινομένου Zeeman καθώς και 

του φαινομένου Paschen-Back.  

Η εξήγηση του φαινομένου Stark. 

56 58 

18 Η εξήγηση των: Ιονισμός των αερίων - Ηλε-

κτρικής εκκένωσης - Εκκένωση αίγλης - Σω-

λήνας Geissler - Σωλήνας Crooks 

59 60 

19 Ισχύει ότι «τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται, ενώ 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθού-

νται» και δεν ισχύει ότι: 

«Τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία έλκονται» 

Η πειραματική εξήγηση ότι στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα απω-

θούνται και μαζί τους απωθούνται και τα ιόντα 

των ηλεκτρονίων με τα ιόντα των πρωτονίων 

τα οποία έλκουν.  

Η εξήγηση της φόρτισης της κάθε πλάκας ενός 

πυκνωτή. 

Τι ονομάζεται δυναμικό της πλάκας ενός πυ-

κνωτή. 

Πότε καταργούνται οι δυνάμεις Coulomb 

Η έννοια της ηλεκτρική τάση ή διαφοράς δυ-

ναμικού στις πλάκες του πυκνωτή. 

61 66 

20 Η λειτουργία της ηλεκτρόλυσης. 

Τόσο από την άνοδο, όσο και από την κάθοδο 

της ηλεκτρικής πηγής ξεκινούν ηλεκτρόνια 

που φορτίζουν τα ηλεκτρόδια της ηλεκτρολυ-

τικής συσκευής. 

Εφαρμογή στα ηλεκτρόδια της ηλεκτρολυτι-

κής συσκευής.  

67 69 

21 Ο προσδιορισμός του μαγνητικού φορτίου στα 

χημικά στοιχεία μέσω της ηλεκτρόλυσης. 

Από την ηλεκτρόλυση προσδιορίζουμε αν ένα 

στοιχείο φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό φορ-

τίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του (ή 

των δομικών λίθων των πρωτονίων του), αλλά 

και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του 

(ή των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων του). 

 

70 72 
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22 Η εξήγηση της παραγωγής της θερμότητας 

κυρίως κατά την φάση της άπωσης μεταξύ των 

θεμελιβδών ιόντων. 

Η εξήγηση της σφαιρικής κατεύθυνσης 

κίνησης-μετάδοσης των θεμελιβδών ιόντων.  

Η εξήγηση της ικανότητας της έλξης της ύλης 

από τα θυεμελιώδη ιόντα. 

Η εξήγηση ότι τα πρώτα-πρώτα παραγόμενα 

κύματα θεμελιωδών ιόντων δεν προκαλούν 

ζημιές στην ύλη. 

Τα δεύτερα παραγόμενα κύματα θεμελιωδών 

ιόντων έλκουν ύλη και αυτά τώρα υπερφορτί-

ζουν αυτήν και μέσω αυτής ταρακουνούν και 

προκαλούν ζημιές σε τεράστιες περιοχές, ανά-

λογα με το φορτίο τους. 

Η εξήγηση: πότε η άνωση αναιρεί την βαρύ-

τητα και πότε η βαρύτητα αναιρεί την άνωση. 

Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό της Γης συμβαί-

νει έλξη θεμελιωδών ιόντων και μαζών. 

Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό της Γης συμβαί-

νει άπωση θεμελιωδών ιόντων και μαζών. 

73 79 

23 Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις είναι ισχυ-

ρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων. 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυ-

ρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων.   

Η εξήγηση του δεύτερου νόμου του Kepler 

που λέγει: «Η επιβατική ακτίνα που συνδέει 

τον ήλιο μ’ ένα πλανήτη κατά την κίνησή του 

γύρω απ’ αυτόν διαγράφει σε ίσους χρόνους 

ίσα εμβαδά». 

80 83 

24 Η εξήγηση ότι δύο σφαίρες που φέρουν το ίδιο 

ηλεκτρικό φορτίο απωθούνται, ενώ όταν φέ-

ρουν διαφορετικό έλκονται 

84 85 

25 Η εξήγηση της μετάθεσης της θέσης του α-

στέρα πίσω από τον Ήλιο.  

Η εξήγηση της φαινόμενης θέση του αστέρα. 

86 87 

26 Η εξήγηση της έννοιας του χώρου και του 

χρόνου. 

Η εξήγηση του καμπυλωμένου σύμπαντος. 

88 89 
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27 Η εξήγηση της τέταρτης διάστασης του σύ-

μπαντος. 

Η εξήγηση της διαφορετικότητας του χρόνου 

και του χώρου. 

Η εξήγηση της παραμόρφωσης-καμπυλότητας 

του χωρο-χρόνου. 

90 94 

28 Η εξήγηση της απεικόνισης της καμπυλότητας 

του χωροχρόνου και της παραμόρφωσής του, 

όταν αλληλεπιδρούν στην ύλη οι δυνάμεις των 

θεμελιωδών ιόντων. 

95 96 

29 Η εξήγηση της κβαντομηχανικής θεωρίας. 

Η ακριβής λειτουργία-μηχανισμός της έλξης 

και της άπωσης μεταξύ ενός πρωτονίου και ε-

νός ηλεκτρονίου. 

Η έννοια του μαγνητικού κορεσμού. 

Η εξήγηση της έννοια των ορίων μαγνητικού 

κορεσμού στα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

ηλεκτρονίων στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση της φόρτισης του ηλεκτρονίου με 

μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων και η ε-

ξήγηση της έλξης του από το πρωτόνιο του πυ-

ρήνα όταν βρίσκεται στις πιο απομακρυσμένες 

τροχιές του. 

Πως ορίζεται η θέση-τροχιά που θα επιστρέψει 

το ηλεκτρόνιο όταν ελχθεί από το πρωτόνιο 

του πυρήνα. 

Η έννοια του κβάντου ή φωτονίου. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της έλξης των 

πρωτονίων-ηλεκτρονίων από τα θεμελιώδη ιό-

ντα των πρωτονίων ή από τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση ότι δύο ομόσημα ηλεκτρικά φορτία 

που είναι είτε αρνητικά είτε θετικά απωθού-

νται. 

Η εξήγηση της πυρηνικής σύντηξης και της 

πυρηνικής σχάσης. Η επαλήθευση ότι η μάζα 

του πρωτονίου φέρει δύο είδη θεμελιωδών ιό-

ντων στο εσωτερικό της, τα οποία έλκονται με 

την εκεί μάζα του πρωτονίου. 

Η εξήγηση της αρχής της απροσδιοριστίας του 

Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. 

97  
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29 Η εξήγηση της κβαντομηχανικής θεωρίας. 

Η ακριβής λειτουργία-μηχανισμός της έλξης 

και της άπωσης μεταξύ ενός πρωτονίου και ε-

νός ηλεκτρονίου. 

Η έννοια του μαγνητικού κορεσμού. 

Η εξήγηση της έννοια των ορίων μαγνητικού 

κορεσμού στα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

ηλεκτρονίων στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση της φόρτισης του ηλεκτρονίου με 

μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων και η ε-

ξήγηση της έλξης του από το πρωτόνιο του πυ-

ρήνα όταν βρίσκεται στις πιο απομακρυσμένες 

τροχιές του. 

Πως ορίζεται η θέση-τροχιά που θα επιστρέψει 

το ηλεκτρόνιο όταν ελχθεί από το πρωτόνιο 

του πυρήνα. 

Η έννοια του κβάντου ή φωτονίου. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της έλξης των 

πρωτονίων-ηλεκτρονίων από τα θεμελιώδη ιό-

ντα των πρωτονίων ή από τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση ότι δύο ομόσημα ηλεκτρικά φορτία 

που είναι είτε αρνητικά είτε θετικά απωθού-

νται. 

Η εξήγηση της πυρηνικής σύντηξης και της 

πυρηνικής σχάσης. Η επαλήθευση ότι η μάζα 

του πρωτονίου φέρει δύο είδη θεμελιωδών ιό-

ντων στο εσωτερικό της, τα οποία έλκονται με 

την εκεί μάζα του πρωτονίου. 

Η εξήγηση της αρχής της απροσδιοριστίας του 

Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. 

Η εξήγηση ότι η μάζα όταν διαιρείται προκα-

λεί την διαίρεσή της σε μικρότερη μάζα ή ε-

νέργεια που φέρει τα αρχικά θεμελιώδη ιόντα 

από τα οποία έχει συντεθεί. 

Η εξήγηση της αρχής της απροσδιοριστίας του 

Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. 

97 109 

30 Οι ταχύτητες κίνησης-περιστροφής ενός σω-

ματιδίου ή ενός πλανήτη δεν είναι σταθερές, 

αλλά εξαρτώνται από την απόσταση του σω-

ματιδίου ή του πλανήτη από το άλλο μεγαλύ- 

110  
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30 Οι ταχύτητες κίνησης-περιστροφής ενός σω-

ματιδίου ή ενός πλανήτη δεν είναι σταθερές, 

αλλά εξαρτώνται από την απόσταση του σω-

ματιδίου ή του πλανήτη από το άλλο μεγαλύ-

τερό του σε ενέργεια σωματίδιο ή Ήλιό του. 

Τι ονομάζουμε πρωτεύον βαρυτικό σώμα ή 

πρωτεύον βαρυτικό σωματίδιο. 

Τι ονομάζουμε δευτερεύον βαρυτικό σώμα ή 

δευτερεύον βαρυτικό σωματίδιο 

Η εξήγηση του νόμου της βαρύτητας του Νεύ-

τωνα, όπου αντί για τα δύο σώματα m1 και m2, 

πρέπει να αντικαταστήσουμε με τα φορτία ε-

νέργειας των θεμελιωδών ιόντων θ1 και θ2, ό-

που θ1 είναι το σύνολο των θεμελιωδών ιό-

ντων του ενός σώματος και θ2 είναι το σύνολο 

των θεμελιωδών ιόντων του άλλου σώματος. 

110 113 

31 Ενεργειακά επίπεδα σταθμών υδρογόνου. 

Η αιτία διόγκωσης του πυρήνα αλλά και του 

ίδιου του άστρου, όταν τα θεμελιώδη ιόντα 

στο εσωτερικό του μετατρέπουν μέρος της ε-

νέργειάς τους σε μάζα πρωτονίων-ηλεκτρο-

νίων. 

Η αιτία του μικρότερου σε μέγεθος και μάζα 

πυρήνα ενός άστρου όταν φέρει ισχυρότερες 

τις ποσότητες ενέργειας θεμελιωδών ιόντων, 

δηλαδή πριν ακόμη παραχθεί αρκετή ποσό-

τητα ύλης-μάζας στο εσωτερικό του. 

114 116 

32 Κβάντα ενέργειας ή αυτοτελή πακέτα θεμε-

λιωδών ιόντων. 

Τι είναι τα αυτοτελή ή ιδιότυπα ή ξεχωριστά 

σύνολα πακέτα θεμελιωδών ιόντων ή πακέτα 

ενέργειας. 

Τι ονομάζουμε δεσμευμένα πακέτα ενέργειας 

ή δεσμευμένα ενεργειακά πακέτα. 

117 119 

33 Η ατμόσφαιρα της Γης είναι ένα φυσικό σω-

ληνοειδές. 

Η εξήγηση της ύπαρξης του διαφορετικού η-

λεκτρικού φορτίου στις διάφορες ζώνες της α-

τμόσφαιρας της Γης και στις ζώνες Βαν Άλεν. 

Η Γη μας, πριν ακόμη εμφανιστεί ο Ήλιος, 

μπορούσε να έχει το εξωτερικό σωληνοειδές 

120  
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33 Η ατμόσφαιρα της Γης είναι ένα φυσικό σω-

ληνοειδές. 

Η εξήγηση της ύπαρξης του διαφορετικού η-

λεκτρικού φορτίου στις διάφορες ζώνες της α-

τμόσφαιρας της Γης και στις ζώνες Βαν Άλεν. 

Η Γη μας, πριν ακόμη εμφανιστεί ο Ήλιος, 

μπορούσε να έχει το εξωτερικό σωληνοειδές 

στην ατμόσφαιρά της που την κρατούσε στα-

θερή, αλλά και την φώτιζε μόνιμα.  

Η εξήγηση της περιστροφής του φλοιού και 

της επιφάνειας της Γης, πριν ακόμη υπάρξει ο 

Ήλιος.  

Τα φυτά από την πέμπτη Ημέρα της δημιουρ-

γίας του κόσμου είχαν αποικίσει την στεριά. 

120 129 

34 Η άνωση και η βαρύτητα.  

Πότε υπερισχύει η μεν και πότε η δε. 

130 130 

35 Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από 

την κάθοδο, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

και η έλξη του από την κάθοδο στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από 

την κάθοδο, όταν αυτό φορτιστεί από τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της καθόδου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της συχνότητας 

στον πόλο της καθόδου. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από 

την άνοδο, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

και η έλξη του από την άνοδο στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από 

την άνοδο, όταν αυτό φορτιστεί από τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της συχνότητας 

στον πόλο της ανόδου. 

Τι είναι η Διαφορά Δυναμικού και τι είναι η 

Τάση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

131 134 

36 Ο προσανατολισμός των πρωτονίων στον α-

γωγό. Καλός και κακός αγωγός του ηλεκτρι-

σμού.  

Η φορά περιστροφής των ηλεκτρονίων που 

προέρχονται από την άνοδο, αλλά και η φορά 

135  
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36 Ο προσανατολισμός των πρωτονίων στον α-

γωγό. Καλός και κακός αγωγός του ηλεκτρι-

σμού.  

Η φορά περιστροφής των ηλεκτρονίων που 

προέρχονται από την άνοδο, αλλά και η φορά 

περιστροφής των ηλεκτρονίων που προέρχο-

νται από την κάθοδο. 

135 135 

37 Η δημιουργία βαρύτερων χημικών στοιχείων 

και ενώσεων στους δύο συμπάντειους πόλους 

κατά την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου. 

Η δημιουργία της παραγωγής πρώτων και δεύ-

τερων κυμάτων στα ελκόμενα φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων κατά την φάση της έλξης των, 

την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου. 

Η εξήγηση της άπωσης των ατόμων-χημικών 

στοιχείων-ενώσεων από τον κάθε συμπάντειο 

πόλο, κατά την δεύτερη Ημέρα της Δημιουρ-

γίας του κόσμου ή κατά την τέταρτη έλξη τους 

(η έλξη της δεύτερης Ημέρας της δημιουργίας 

του κόσμου, αντιστοιχεί στην τέταρτη έλξη 

μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, όπως ε-

ξηγήσαμε). 

Η εξήγηση της διόγκωσης των συμπάντειων 

πόλων κατά την δεύτερη Ημέρα της Δημιουρ-

γίας του κόσμου και η δημιουργία της δεύτε-

ρης συμπάντειας νύχτας.  

136 140 

38 Η έννοια του «ουρανού» κατά την πρώτη, όσο 

και κατά την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου.  

Η Γη κατά το τέλος της δεύτερης Ημέρας της 

δημιουργίας του κόσμου ήταν ακόμη γεμάτη 

με νερά. Θάλασσα και ξηρά δεν υπήρχαν α-

κόμη. 

Η τεκμηρίωση της θέσης ότι η Γη μας, τόσο 

κατά την πρώτη, όσο και κατά την δεύτερη Η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου δεν έφερε 

καμιά μορφή ζωής, τόσο του φυτικού όσο και 

του ζωικού βασιλείου. 

Η εξήγηση ότι το νερό που βρίσκονταν πάνω 

141  
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38 Η έννοια του «ουρανού» κατά την πρώτη, όσο 

και κατά την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου.  

Η Γη κατά το τέλος της δεύτερης Ημέρας της 

δημιουργίας του κόσμου ήταν ακόμη γεμάτη 

με νερά. Θάλασσα και ξηρά δεν υπήρχαν α-

κόμη. 

Η τεκμηρίωση της θέσης ότι η Γη μας, τόσο 

κατά την πρώτη, όσο και κατά την δεύτερη Η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου δεν έφερε 

καμιά μορφή ζωής, τόσο του φυτικού όσο και 

του ζωικού βασιλείου. 

Η εξήγηση ότι το νερό που βρίσκονταν πάνω 

από το δημιουργηθέν στερέωμα, κατά την δεύ-

τερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, ότι 

χάθηκε.  

Η εξήγηση της μετατροπής της ενέργειας ενός 

αστέρα σε μάζα. 

Το τέλος της δεύτερης Ημέρας της δημιουρ-

γίας του κόσμου. 

141 143 
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Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για το παρόν βιβλίο 

(κατά αλφαβητική σειρά των βιβλίων της) 

 
 

✓  «ΦΥΣΙΚΗ» Β΄ Γυμνασίου. Συγγραφείς: Άγγελος Σαββάλας, Σπύρος Σαββάλας, 

Χρήστος Χρονόπουλος, φυσικοί. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000. 

✓ «Υδρία», Μονοτονική Γενική Εγκυκλοπαίδεια Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευ-

σης, Γ. Αξιωτέλλης & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.. 

✓ Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Αλέ-

κος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ράπτης, Παιδαγωγικό Ιν-

στιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων), Αθήνα 2011. 

✓ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθη-

νών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φυσικού), Τόμος Δεύτερος, Οπτική-Μαγνητισμός- Ηλεκτρι-

σμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση Τρίτη, Αθήνα 1967. 

✓ «Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής Σταύρος, Γκου-

γκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, Οβαδίας Σάββας, 

Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλίδας Αργύρης (Οργανισμός 

Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 

✓ «ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, Grisewood & 

Dempsey Ltd, London. 

✓ «Φυσική Πειραματική» Τάξις Ε΄, Αρκουδέα-Κατσίκα, Αριθμ. εγκριτικής απόφα-

σης 80315/13-7-1955 Υπ. Παιδείας και δια της υπ’ αριθμ. 103901/21-7-67 απόφα-

σης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Αθήνα 1967. 

✓ «Γιατί; Πώς; Ποιος; Πώς λειτουργεί αυτό;» 300 συσκευές και μηχανήματα, Έγ-

χρωμη παιδική εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις Ελληνική Παιδεία Α.Ε., Αθήνα.  

✓ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ (Εξωτερικά Πεδία), Ακαδ. Ετος: 2006-2007, Ε. Βιτω-

ράτος.  

✓ «ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ» σύμβουλος επιτυχίας. Γενική 

επιμέλεια: Δημ. Κρέμος (καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων). Συντα-

κτική Επιτροπή: Νικ. Σ. Μάργαρης, Βασ. Μόσαλος, Γεώργ. Ορφανουδάκης, Μα-

ρία Σταυρινού (Καθηγηταί Φυσικής-Χημείας). Επιμέλεια εκδόσεως: Διον. Ι. Τσου-

ράκης. Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ», Αθήνα. 

✓ ΦΥΣΙΚΗ, Γενική Επιμέλεια Κων. Παπαϊωάννου, Ακαδημαϊκού, καθηγητού Πανε-

πιστημίου Αθηνών και Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Αθήνα 1979. 

✓ «Αναλυτική Μέθοδος Φυσικής & Χημείας», (Αναλυτικές Μαθητικές Εκδόσεις), 

συγγραφή: Λευτέρης Πανούσης (συγγραφέας ειδικών επιστημονικών έργων) με τη 

συνεργασία ομάδας εκπαιδευτικών. Συνεργάτες-Συγγραφείς: Σωτήρης Λειβαδίτης, 

Μίλτος Κουβαράς, Λευτέρης Κωστούλας, Χρήστος Δαγκλής. 

✓ «ΦΥΣΙΚΗ», PSSC, Ίδρυμα Ευγενίδου, HABER-SCHAIM, DODGE, WALTER, 

Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκρι-

τος, Αθήνα 1992.  

✓ «Ταξίδι στο Σύμπαν – Μυστήρια και φαινόμενα» εκδόσεις Κ. Καπόπουλος (1. Μυ-

στήρια του Χωροχρόνου, 2. Ορίζοντας Ξανά στην Πραγματικότητα, 3. Σε Αναζή-

τηση της Ενότητας). 

✓ «Από παρατήρηση επιστήμονα πάνω στις θέσεις του Αϊνστάιν», από Internet. 

✓ «BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των εποχών, Si-

mon Singh, 2004. 

✓ «ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Πέτρος Γεωργακά-

κος, Νικόλαος Σφαρνάς, Αθανάσιος Σκαλωμένος, Ιωάννης Χριστακόπουλος, 

ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση ΙΑ΄ 2011. 
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Φωτογραφία εξωφύλλου και επεξήγησή της 

 

2ος Νόμος του Κέπλερ: 

 

 

 

Σχήμα 14. Στο διάγραμμα φαίνεται μια μεγαλοποιημένη πλανητική τροχιά. Το ύψος 

της έλλειψης είναι σχεδόν το 75% του εύρους της, ενώ για τις περισσότερες πλανη-

τικές τροχιές του Ηλιακού Συστήματος αυτή η αναλογία είναι ουσιαστικά μεταξύ του 

99% και 100%. Ομοίως, η εστία που καταλαμβάνεται από τον Ήλιο βρίσκεται πολύ 

μακριά από το κέντρο, ενώ στις πραγματικές τροχιές απέχει ελάχιστα από το κέντρο. 

Το διάγραμμα αναπαριστά το δεύτερο νόμο του Κέπλερ για τις πλανητικές κινήσεις. Ο 

Κέπλερ έδειξε ότι η φανταστική γραμμή που ενώνει έναν πλανήτη με τον Ήλιο (το 

ακτινικό διάνυσμα)σαρώνει ίσες επιφάνειες σε ίσα χρονικά διαστήματα, γεγονός που 

είναι συνέπεια μιας αύξησης της ταχύτητας του πλανήτη καθώς αυτός πλησιάζει στον 

Ήλιο. Οι τρεις σκιασμένες περιοχές έχουν ίδιο εμβαδόν. Όταν ο πλανήτης βρίσκεται 

πιο κοντά στον Ήλιο το ακτινικό διάνυσμα είναι μικρό, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από 

τη μεγαλύτερη ταχύτητά του, πράγμα που σημαίνει ότι καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της 

περιφέρειας της έλλειψης σε συγκεκριμένα χρονικό διάστημα. Όταν ο πλανήτης βρί-

σκεται μακριά από τον Ήλιο το ακτινικό διάνυσμα έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος, αλλά 

μικρότερη ταχύτητα και έτσι καλύπτει μικρότερο τμήμα της περιφέρειας κατά την ίδιο 

χρονικό διάστημα. 

 

[…] Οι θέσεις των σημείων στήριξης (οι πινέζες) ονομάζονται εστίες 

της έλλειψης. Οι ελλειπτικές τροχιές των πλανητών είναι τέτοιες ώστε ο 

Ήλιος να καταλαμβάνει τη μια από τις δύο εστίες, και όχι το κέντρο των 

πλανητικών τροχιών. Συνεπώς, υπάρχουν χρονικά διαστήματα στα οποία 

ένας πλανήτης θα βρίσκεται πλησιέστερα στον Ήλιο (αυτό το σημείο της 

τροχιάς του ονομάζεται περιήλιο) και θα φαίνεται σαν να πέφτει προς τον 
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Ήλιο. Αυτή η διαδικασία της πτώσης θα προκαλέσει την επιτάχυνση του 

πλανήτη και, αντιστρόφως, ο πλανήτης θα επιβραδυνθεί κατά την απομά-

κρυνσή του από τον Ήλιο. 

Ο Κέπλερ έδειξε ότι, καθώς ο πλανήτης ακολουθεί την ελλειπτική δια-

δρομή του γύρω από τον Ήλιο, επιταχυνόμενος και επιβραδυνόμενος, μια 

φανταστική γραμμή που ενώνει τον πλανήτη με ον Ήλιο θα σαρώνει επι-

φάνειες ίσου εμβαδού σε ίσια χρονικά διαστήματα. Αυτή η κάπως αφηρη-

μένη δήλωση παρουσιάζεται στο Σχήμα 14, και είναι σημαντική διότι ορί-

ζει ακριβώς τον τρόπο που αλλάζει η ταχύτητα του πλανήτη κατά την πο-

ρεία του, αντίθετα με την πεποίθεση του Κοπέρνικου υπέρ των σταθερών 

πλανητικών τροχιών». 

«BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των 

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 71-73.  

 

Επίσης: 

 

 

Γραφική εξήγηση του δεύτερου νόμου του 

Κέπλερ: επειδή οι ερυθρές επιφάνειες, που 

αντιστοιχούν στην μετακίνηση του πλανήτη 

σε ίσα χρονικά διαστήματα, πρέπει να είναι 

ίσες μεταξύ τους, προκύπτει ότι ο πλανήτης, 

όταν βρίσκεται στην πλησιέστερη προς τον 

Ήλιο περιοχή της τροχιάς του, κινείται ταχύ-

τερα από όσο όταν βρίσκεται στην περιοχή 

που απέχει περισσότερο από τον Ήλιο. 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος 

δέκατος έβδομος, Αθήνα 1996, σελ. 20. 

 

«Η ταχύτητα των πλανητών στις τροχιές τους δεν είναι αμετάβλητη, 

αλλά μεταβάλλεται κατά τρόπο ώστε η επιβατική ακτίνα, που ενώνει τον 

πλανήτη με τον Ήλιο, να διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσες επιφάνειες». 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος δέκατος έβδομος, Αθήνα 

1996, σελ. 20.  

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

Το εμβαδόν που αναφέρει ο παραπάνω νόμος, δεν είναι άλλο παρά η 

ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 

Έτσι, όσο πιο κοντά ο πλανήτης βρίσκεται προς τον Ήλιο, τόσο περισ-

σότερο ενέργεια δέχεται. Εκεί, όμως, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις εί-

ναι ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων που, καθώς απωθούνται μεταξύ τους, εξασκούν ισχυρότερη την ά-

πωσή τους και ο πλανήτης τότε τρέχει-απωθείται πιο γρήγορα.  
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Στις σχετικά μακρινές όμως αποστάσεις, η ενέργεια των θεμελιωδών ιό-

ντων εξασθενεί, επειδή απορροφάται από την ύλη, από την λεγόμενη μα-

γνητική μικρομάζα, όπως εξηγούμε στο σχετικά κεφάλαιο, αφενός, αλλά 

και επειδή δεν εξασκείται τόσο ισχυρά το φορτίο άπωσής μεταξύ των θε-

μελιωδών ιόντων αφετέρου. Έτσι στις σχετικά μακρινές αποστάσεις η επί-

δραση των ηλιακών θεμελιωδών ιόντων εξασθενεί και ο πλανήτης κινεί-

ται-τρέχει αργότερα. 

 

___________________________________________ 
Ενημέρωση για την έννοια της Επιβατικής ακτίνας: 

 

«ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ. 

 

 

 
Έχουμε ένα γραμμόφωνο την ώρα της λειτουργίας του. Φυσικά, η περιστροφή του 

δίσκου είναι ομαλή κυκλική κίνηση. Βάζουμε το γραμμόφωνο σε λειτουργία. Τα ση-

μεία του γραμμοφώνου που βρίσκονται κοντά στην περιφέρεια περιστρέφονται με με-

γαλύτερη ταχύτητα από εκείνα που βρίσκονται κοντά προς το κέντρο περιστροφής του.  

Ας τοποθετήσουμε στο γραμμόφωνο ένα μολύβι, όπως στο παραπάνω σχήμα. Στη 

θέση αυτή, το μολύβι παριστάνει μια ακτίνα, που παρακολουθεί το δίσκο στην ομαλή 

κυκλική κίνησή του. 

Μια τέτοια ακτίνα, λέγεται επιβατική και παραβρίσκεται, νοερά, σε όλες τις κυκλι-

κές κινήσεις». 

«Αναλυτική» ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ (Αναλυτικές Μαθητικές Εκδό-

σεις). Τόμος 2, σελίδες 124-125. 

Συγγραφή: Λευτέρης Πανούσης (συγγραφέας ειδικών επιστημονικών έργων) με τη 

συνεργασία ομάδας εκπαιδευτικών. Συνεργάτες-Συγγραφείς: Σωτήρης Λειβαδίτης, 

Μίλτος Κουβαράς, Λευτέρης Κωστούλας, Χρήστος Δαγκλής. 

 

 

 

 

 


