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1. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θαη θσηεηλά θύκαηα – ζεσξία ηνπ Maxwell 

 

«πσο είλαη γλσζηφ, έλα παιιφκελν ειεθηξηθφ δίπνιν, εθπέκπεη ζην 

ρψξν ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα ηα νπνία δηαδίδνληαη κε ηελ ηαρχηεηα 

ηνπ θσηφο. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Maxwell ηα ηερλεηά ειεθηξνκα-

γλεηηθά θχκαηα θαη ηα θσηεηλά θχκαηα είλαη ηεο ίδηαο θχζεο πξάγκαηα 

πνπ πξψηνο ν Hertz ην έδεημε πεηξακαηηθά. Σα θχκαηα απηά δηαθέξνπλ 

κφλν σο πξνο ηηο ζπρλφηεηεο θη φιε ε ζεηξά ησλ ζπρλνηήησλ απφ λ=0 

έσο λ=10
25

Hz απνηειεί ην θάζκα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο.  

Οη αθηηλνβνιίεο πνπ παξάγνληαη ηερλεηά ιέγνληαη εξηδηαλά θχκαηα 

θαη έρνπλ ζπρλφηεηεο απφ λ=0 έσο λ=10
13

Hz. Οη ππφινηπεο ζπρλφηεηεο 

παξάγνληαη απφ κφξηα ή άηνκα δηεγεξκέλα θαη πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 

νξαηή πεξηνρή». 

«ΦΤΗΚΖ-ΥΖΜΔΗΑ» Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ-Αλσηάησλ ρνιψλ, Υάξε 

Πάηζε, Σφκνο 6, ζειίδα 514. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Πάλσ ζε απηή ηελ ζεσξία ηνπ Maxwell, ηελ νπνία ν Hertz έδεημε πεη-

ξακαηηθά, έρνπκε λα πνχκε ηα εμήο: 

Σν πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, φζν θαη εθείλνπ 

ησλ θσηεηλψλ θπκάησλ είλαη ην ίδην. 

Γη’ απηφ πην θάησ ζηεξηδφκελνη πάλσ ζε απηήλ ηελ ζεσξία ζα πξν-

ρσξήζνπκε επεμεγνχληεο ηα θαηλφκελα ηνπ θσηφο αιιά θαη ηνπ ειε-

θηξνκαγλεηηζκνχ ζπγρξφλσο. 
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2. Η εμήγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θύκαηνο ηνπ θσηόο. 

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο ηεο πνξείαο ηνπ θσηόο όηαλ πέθηεη πάλσ 

ζε έλαλ ζπγθιίλνληα-θπξηό θαθό.  

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο ηεο πνξείαο ηνπ θσηόο όηαλ πέθηεη πάλσ 

ζε έλαλ απνθιίλνληα-θνίιν θαθό.  

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο ηεο πνξείαο ηνπ θσηόο όηαλ πέθηεη πάλσ 

ζε έλα πξίζκα.   

 

 

 
 

Ζ εηθφλα απφ ην: «ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ 

Kingfisher Books, Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 5, ζει. 

818.  

 

 

Σν θσο, εμεγήζακε, είλαη θχκα.Σν θχκα, εμεγήζακε, ζπλίζηαηαη: 

α) απφ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ έιθνπλ θαη ειεθηξφληα πνπ εί-

λαη θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ (κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ ηνπο), θαη 

β) απφ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηα νπνία έιθνπλ ειεθηξφληα πνπ 

είλαη θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο). 

Έηζη ιεηηνπξγεί ην θχκα, έηζη εμεγήζακε ιεηηνπξγεί θαη ην θσο (βιέπε 

βηβιίν: Ζ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, Α΄ Φάζε). 

Δμεγήζακε επίζεο, φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη κε 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ησλ δνκη-

θψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. Δπίζεο, εμεγήζα-
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κε φηη: ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε ηνπο εζσηεξη-

θνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ησλ δνκηθψλ ιίζσλ 

ησλ ειεθηξνλίσλ αιιά θαη ησλ πξσηνλίσλ. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ινηπφλ, ην θσο ιεηηνπξγεί-ελεξγεί σο εμήο: 

 

Α. Έζησ ην θσο πέθηεη πάλσ ζε έλαλ ζπγθιίλνληα-θπξηφ θαθφ. 

Σφηε επεηδή ε κεγαιχηεξε κάδα ηνπ ζπγθιίλνληα-θνίινπ θαθνχ βξί-

ζθεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ θέληξνπ ηνπ, απφ εθεί εμαζθείηαη πξνο ην δηεξ-

ρφκελν θσο ηζρπξφηεξα ηφζν ε έιμε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

(πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ 

πξσηνλίσλ αιιά θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ θαθνχ) φζν θαη ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ αιιά θαη ησλ πξσηνλίσλ ηνπ 

θαθνχ). 

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ θσηφο, έιθνληαη κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπ θαθνχ (πνπ εμεγήζακε 

φηη βξίζθνληαη ηα πεξηζζφηεξα ζην εζσηεξηθφ θέληξν ηνπ θαθνχ). 

Έηζη ην θσο έιθεηαη πξνο ην θέληξν ηνπ θαθνχ. Σν θσο ηφηε αιιάδεη 

πνξεία θαη ζπγθιίλεη πξνο ην θέληξν ηνπ θαθνχ. 

 

Β. Έζησ ην θσο πέθηεη πάλσ ζε έλαλ απνθιίλνληα-θνίιν θαθφ. 

Ζ κεγαιχηεξε κάδα ηνπ απνθιίλνληα-θνίινπ θαθνχ βξίζθεηαη πξνο ην 

κέξνο ησλ δχν άθξσλ ηνπ. Άξα απφ εθεί, απφ ηα άθξα ηνπ, εμαζθείηαη 

πξνο ην δηεξρφκελν θσο ηζρπξφηεξα ηφζν ε έιμε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ δνκη-

θψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ θαθνχ) φζν 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ αιιά θαη ησλ 

πξσηνλίσλ ηνπ θαθνχ). 

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ θσηφο, έιθνληαη κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπ θαθνχ (πνπ εμεγήζακε 

φηη βξίζθνληαη ηα πεξηζζφηεξα ζην εζσηεξηθφ θέληξν ηνπ θαθνχ) ηα ν-

πνία βξίζθνληαη θπξίσο ζηα δχν άθξα ηνπ θαθνχ.  

Έηζη ην θσο έιθεηαη πξνο ηα δχν άθξα ηνπ θαθνχ. Σν θσο ηφηε αιιά-

δεη πνξεία θαη απνθιίλεη πξνο ηα δχν άθξα ηνπ θαθνχ.  

 

Αθξηβψο, ην ίδην ηζρχεη φηαλ ην θσο πέθηεη πάλσ ζε έλα πξίζκα. Σφηε 

ην θσο έιθεηαη απφ ην κέξνο εθείλν ηνπ πξίζκαηνο, φπνπ ππάξρεη ε κε-

γαιχηεξε κάδα ηνπ. Έηζη ην θσο αιιάδεη πνξεία πάιη.  
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3. Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνξείαο θαη ηεο δηάζιαζεο ηνπ θσηόο. 

Η εμήγεζε ηεο αλάιπζεο ηνπ θσηόο. 

Η εμήγεζε ηεο βαξύηεηαο ηνπ θσηόο.  

Η εμήγεζε ηεο ζύλζεζεο ηνπ ιεπθνύ θσηόο ζην πξίζκα.  

Η εμήγεζε ηεο ζύλζεζεο ηνπ ιεπθνύ θσηόο.  

 

 

«Ι. Αλάιπζε ηνπ ιεπθνύ θσηόο 

[…] Αθήλνπκε κηα ιεπηή δέζκε ιεπθνχ θσηφο (ιεπθφ θσο δίλεη ν Ή-

ιηνο θαη κε θάπνηα πξνζέγγηζε νη ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο) λα πέζεη 

πιάγηα πάλσ ζην πξίζκα (ρ. 2) θαη ιακβάλνπκε ην εμεξρφκελν θσο πά-

λσ ζε κηα ιεπθή νζφλε. Παξαηεξνχκε ηφηε φηη ην ιεπθφ θσο , καδί κε 

ηελ εθηξνπή πνπ παζαίλεη απφ ηελ επζεία πνξεία, ρσξίδεηαη ζε δηάθνξά 

ρξψκαηα. Σν θαηλφκελν απηφ ηνπ ρσξηζκνχ ηνπ ιεπθνχ θσηφο ζε ρξψ-

καηα νλνκάδεηαη αλάιπζε θαη ε έγρξσκε ηαηλία πνπ ζρεκαηίδεηαη πάλσ 

ζηελ νζφλε θάζκα. 

 

 
 

Σπ. 2. Ακάιοζε ιεοθμύ θςηόξ με πνίζμα 

 

 

Σα ρξψκαηα ζηα νπνία αλαιχεηαη ην ιεπθφ θσο είλαη πνιιά, αιιά με-

ρσξίδνπλ εχθνια κε ην κάηη ηα εμήο: θφθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζη-

λν, θπαλφ θαη ηψδεο. Αλάκεζα ζ’ απηά ππάξρνπλ πνιιέο απνρξψζεηο, 

αθνχ ε κεηάβαζε απφ ην έλα ρξψκα ζην άιιν δελ είλαη απφηνκε αιιά 

βαζκηαία. 

 

 

ΙΙ. Δμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλαιύζεσο ηνπ θσηόο 

Θεσξνχκε κηα ιεπηή κνλνρξσκαηηθή δέζκε πνπ πέθηεη πιάγηα ζε πξί-

ζκα (ρ. 3). Ζ δέζκε παζαίλεη δχν δηαζιάζεηο. Μία φηαλ εηζρσξεί ζην 

πξίζκα θαη κία φηαλ βγαίλεη ζηνλ αέξα. Σν απνηέιεζκα είλαη ε εμεξρφ-

κελε δέζκε λα έρεη πάζεη εθηξνπή απφ ηελ αξρηθή δηεχζπλζε θαηά κηα 

γσλία ε. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε δέζκε πεξηέρεη πεξηζζφηεξα ρξψκαηα, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιεπθνχ θσηφο, ην θάζε ρξψκα παζαίλεη ηε δηθή ηνπ 

εθηξνπή θαη έηζη ηειηθά ην θσο αλαιχεηαη ζηα ρξψκαηά ηνπ. 

 

 
 

 

πσο θαίλεηαη απφ ην ρ. 2, ηε κεγαιχηεξε εθηξνπή παζαίλεη ην ηψδεο 

θαη ηε κηθξφηεξε ην εξπζξφ. 

 

 

ΙΙΙ. ύλζεζε ηνπ ιεπθνύ θσηόο. 

Αλ ζπγθεληξψζνπκε ηα ρξψκαηα, ζηα νπνία αλαιχζεθε ην ιεπθφ θσο, 

κε έλα ζπγθιίλνληα θαθφ ή κε έλα άιιν φκνην πξίζκα, παξαηεξνχκε φηη 

αλαπαξάγεηαη θαη πάιη ιεπθφ θσο (ρ. 4). Σν θαηλφκελν απηφ ιέγεηαη 

ζύλζεζε ηνπ ιεπθνχ θσηφο. 

 

 
 

 

Σελ ζχλζεζε ηνπ ιεπθνχ θσηφο κπνξνχκε λα ηε δείμνπκε θαη κε έλαλ 

έγρξσκν δίζθν, πνπ ιέγεηαη δίζθνο ηνπ Νεύησλα (ρ. 5). Πάλσ ζην δί-

ζθν ππάξρνπλ ζε θπθιηθνχο ηνκείο ηα ρξψκαηα ηνπ θάζκαηνο (θφθθηλν, 

πνξηνθαιί θηι.) θαη ζε έθηαζε αλάινγε πνπ έρνπλ απηά ζην θάζκα ηνπ 

ιεπθνχ θσηφο. ηαλ πεξηζηξέθεηαη γξήγνξα ν δίζθνο, ηα ρξψκαηααλα-

κηγλχνληαη κέζα ζην κάηη καο θαη ν δίζθνο θαίλεηαη ιεπθφο. 
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(πλήζσο ν δίζθνο παίξλεη ρξψκα θξεκ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο π.ρ. θαθή α-

λαινγία ρξσκάησλ, μεζψξηαζκα ησλ ρξσκάησλ απφ ην ρξφλν θηι.). 

Ζ αλάκημε ησλ ρξσκάησλ ηνπ δίζθνπ γίλεηαη ράξε ζηελ ηδηφηεηα πνπ έρεη ην κάηη 

καο λα δηαηεξεί γηα ιίγν (πεξίπνπ 0,1 sec) ηελ εληχπσζε κηαο εηθφλαο θαη κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο εηθφλαο. 

Σν θαηλφκελν απηφ ζηελ ςπρνινγία ιέγεηαη κεηείθαζκα ή κεηαίζζεκα).  

 

«ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γπκλαζίνπ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βη-

βιίσλ, ησλ: Α. Εαλέηνο, Ν. Λεθάθεο, Α. ρνηλάο, Έθδνζε ΚΒ΄, Αζήλα 

1992, ζει. 188-190. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Αλ ην θσο ήηαλ έλα κφλνλ δεχγνο ζεκειησδψλ ηφλησλ, δελ ζα πθίζηα-

ην-επηδερφηαλ αλάιπζε.  

Δπεηδή φκσο απνηειείηαη απφ επηκέξνπο αθηηλνβνιίεο θαη ε θαζεκηά 

ηνπο έρεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ βαξχηεηαο (= ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηεο 

ηφλησλ), έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο αλάιπζεο ηνπ ιεπθνχ θσηφο. 

Έηζη, ην θσο θαζψο πέθηεη πάλσ ζην πξίζκα ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Ζ κάδα ηνπ πξίζκαηνο έιθεη ην θσο πξνο ην κέξνο ηεο. Απηφ φκσο 

ζεκαίλεη ην εμήο, ζχκθσλα κε φζα εμεγήζακε: 

Οη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ησλ δνκηθψλ 

ιίζσλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ θσηφο. Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλί-
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σλ ηνπ θσηφο έιθνληαη πξνο ην κέξνο ηνπ πξίζκαηνο, θαη κάιηζηα πξνο 

ην κέξνο εθείλν ηνπ πξίζκαηνο φπνπ ππάξρεη ε πεξηζζφηεξε κάδα ηνπ, ή 

αιιηψο έιθνληαη ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξίζκαηνο απφ ην νπνίν εμαζθεί-

ηαη ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ εζσηεξηθψλ 

πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ.  

Δπίζεο, νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ησλ 

δνκηθψλ ιίζσλ ειεθηξνλίσλ θαη πξσηνλίσλ έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ θσηφο. Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ θσηφο έιθνληαη πξνο ην κέξνο ηνπ πξίζκαηνο, θαη κά-

ιηζηα πξνο ην κέξνο εθείλν ηνπ πξίζκαηνο φπνπ ππάξρεη ε πεξηζζφηεξε 

κάδα ηνπ, ή αιιηψο έιθνληαη ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξίζκαηνο απφ ην ν-

πνίν εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ 

εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ην θσο λα «ζπάζεη», λα αιιάμεη δειαδή ε 

πνξεία ηνπ. 

Απηφ ην «ζπάζηκν» ή ε αιιαγή πνξείαο ηνπ θσηφο νθείιεηαη ζηελ έι-

με πνπ εμαζθνχλ πάλσ ηνπ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο δνκηθνχο ιί-

ζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. Απηή ε έιμε ινηπφλ ησλ πα-

ξαπάλσ  ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ εμαζθείηαη πξνο ην θσο ιέγεηαη βαξχ-

ηεηα ηνπ θσηφο. 

Αλαθέξακε εδψ φηη ε έλλνηα ηεο βαξχηεηαο ηνπ θσηφο ζεκαίλεη ηελ 

ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο 

πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηα ν-

πνία έιθνπλ ην θσο.  

 

Ζ ζχλζεζε ηνπ ιεπθνχ θσηφο ζην πξίζκα. 

Καζψο νη επηκέξνπο αθηηλνβνιίεο έιθνληαη απφ ηελ κάδα ηνπ πξίζκα-

ηνο, ζπγθεληξψλνληαη φιεο καδί πιένλ θαη καο δίλνπλ έηζη ην ιεπθφ θσο. 

Απηή ε ζπγθέληξσζε-έιμε ησλ επηκέξνπο αθηηλνβνιηψλ ηνπ ιεπθνχ θσ-

ηφο, νθείιεηαη ζηελ έιμε πνπ αζθνχλ πάλσ ζε απηέο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ηνπ 

πξίζκαηνο δειαδή αζθνχλ βαξχηεηα πάλσ ζην θσο, πάλσ ζηηο αθηηλνβν-

ιίεο ηνπ θαη απηέο έιθνληαη πξνο απηφ. 

Κη επεηδή ε θαζεκηά ηνπο είρε πάξεη απφθιηζε ιφγσ ηεο δηάζπαζεο 

πνπ πξνεγήζεθε, ηψξα παίξλεη αλάινγε ζχγθιηζε, νπφηε έρνπκε πάιη 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ ιεπθνχ θσηφο. 

 

ζνλ αθνξά ηελ ζχλζεζε ηνπ ιεπθνχ θσηφο ζηνλ δίζθν ηνπ Νεχησλα. 

Να αλαθέξνπκε εδψ ηα εμήο ζρεηηθά κε ηελ ζχλζεζε ησλ ρξσκάησλ 

ηνπ ιεπθνχ θσηφο. 

Με ηελ πεξηζηξνθή παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα (βιέπε ζρεηηθφ θε-

θάιαην).  
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Σα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα απφ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δίζθνπ έι-

θνπλ ηα ρξψκαηα ηνπ θσηφο (φπσο αθξηβψο έιθεη ην δνρείν κε ην λεξφ 

φηαλ ην πεξηζηξέθνκε θαη δελ ρχλεηαη ην λεξφ). 

Καζψο έιθνληαη φια καδί, δεκηνπξγνχλ θαη πάιη, ην ιεπθφ θσο.  
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4. Η ζεκαζία ησλ ρξσκάησλ από πιεπξάο ηζρύνο ηνπ θνξηίνπ ησλ 

ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόθθηλνπ-εξπζξνύ ρξώκαηνο 

 

 

«Δξπζξνί γίγαληεο 

Οη εξπζξνί γίγαληεο είλαη αζηέξεο κεγάιεο ειηθίαο. Καζψο έλα άζηξν 

κηθξνχ κεγέζνπο γεξλάεη, έλα κέξνο ηνπ πδξνγφλνπ ηνπ ζηνλ ππξήλα κε-

ηαηξέπεηαη ζε ήιην. Ο ππξήλαο ζπζηέιιεηαη, ζεξκαίλεηαη θαη κεηαδίδεη 

ζεξκφηεηα ζηα ζηξψκαηα ηνπ πδξνγφλνπ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. ηαλ ε 

ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ηνπ άζηξνπ θηάζεη ζε 100.000.000
ν
C, ην ήιην 

αξρίδεη λα κεηαζηνηρεηψλεηαη γξήγνξα, εθπέκπνληαο πνζφηεηεο ξαδηε-

λέξγεηαο. Σφηε ν αζηέξαο αξρίδεη λα δηαζηέιιεηαη θαη ηείλεη λα αλαηηλα-

ρηεί. Σειηθά, ηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα εθξήγλπληαη, γίλνληαη ςπρξφηεξα 

θαη επνκέλσο εθπέκπνπλ εξπζξή αθηηλνβνιία.  

Πνιινί αζηέξεο, κεηά απφ εθαηνκκχξηα ρξφληα, ζα γίλνπλ  εξπζξνί γί-

γαληεο. Ο Μπεηειγθέδ, ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ Ωξίσλα, έρεη δηάκεηξν κε-

γαιχηεξε απφ ηελ ηξνρηά ηνπ Άξε, αιιά ηα αέξηα ζηηο εζσηεξηθέο ηνπ 

ζηηβάδεο είλαη ηφζν αξαηά, ψζηε επηθξαηεί ζρεδφλ ην θελφ. ε 5.000 εθα-

ηνκκχξηα ρξφληα πεξίπνπ ν Ήιηνο ζα γίλεη θφθθηλνο γίγαληαο, «θαηαπί-

λνληαο» ηνλ Δξκή θαη ηελ Αθξνδίηε. Οξηζκέλνη εξπζξνί γίγαληεο θαηα-

ιήγνπλ ιεπθνί λάλνη».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο  2, ζει. 302-303.   

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

1) ηαλ ην άζηξν γίλεη εξπζξφο γίγαληαο, ζχκθσλα κε ηα φζα εμεγή-

ζακε, αξρίδεη λα ράλεη ζεκαληηθά ηελ ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ηνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη γίλεηαη θφθθηλν ην ρξψκα ηνπ εξπζξνχ γίγαληα φηαλ 

πιένλ δελ έρεη κεγάιε ελέξγεηα, απηφ,δειαδή ην θφθθηλν ρξψκα, ζεκαί-

λεη ηελ χπαξμε ζεκειησδψλ ηφλησλ ηα νπνία φκσο θέξνπλ ρακειή ελέξ-

γεηα θνξηίνπ. Με άιια ιφγηα ην θφθθηλν ρξψκα δεκηνπξγείηαη εθεί φπνπ 

ππήξμαλ ζεκειηψδε ηφληα κε ρακειή ηελ ελέξγεηα καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηνπο θνξηίνπ (εθφζνλ βέβαηα, ην ρξψκα ην θφθθηλν 

είλαη ην ίδην παληνχ. ηελ θάζε φκσο ηεο γέλλεζήο ηνπ ζεκαίλεη απηφ: 

ρακειή ηελ ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ). 

Άιισζηε, φηαλ εμεγήζακε γηα ηελ ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πάλσ 

ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα, απηφ ην αλαθέξακε. 

ρεηηθά γηα ην ίδην ζέκα βιέπε θαη πην θάησ.  
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5. Οη αθηηλνβνιίεο είλαη δεύγε ζεκειησδώλ ηόλησλ. Λόγσ ηεο δηα-

θνξεηηθήο ηζρύνο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ έρνπκε δηαθνξεηηθά κήθε 

θύκαηνο ζηηο αθηηλνβνιίεο. 

Ο εμαλαγθαζκόο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ λα αλαπαξάγνπλ θσο ή 

θύκαηα αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πάλσ ζηα 

νπνία πέθηνπλ-πξνζθξνύνπλ (ζηα νπνία έρνπλ απνηππώζεη εζνρέο (έ-

ρνπλ ραξάμεη ηα ίδηα εζνρέο ή ππάξρνπλ άιιεο θπζηθέο εζνρέο, έζησ 

θη αλ είλαη ειαρηζηόηαηεο). 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καγλεηνηαηλίαο. 

Σα ζεκειηώδε ηόληα όηαλ πέζνπλ ζε έλα ζώκα, απσζνύλ πάιη από 

ην ζώκα απηό όκνηά ηνπο ζεκειηώδε ηόληα πνπ έρνπλ ην ίδην κήθνο 

θύκαηνο κε εθείλα πνπ έρνπλ πέζεη πάλσ ζην ζώκα, ή ηα ζεκειηώδε 

ηόληα κε ην ίδην κήθνο θύκαηνο απσζνύληαη κεηαμύ ηνπο. 

Δπίζεο, κε όζε ηζρύ-δύλακε έρνπλ πέζεη πάλσ ζην ζώκα ηα ζεκε-

ιηώδε ηόληα, νκνίσο θαη εθείλα πνπ απσζνύληαη, απσζνύληαη κε ηελ 

αλάινγε ηζρύ-δύλακε. 

 

 

Ζ αθηηλνβνιία ηνπ θσηφο εμεγήζακε είλαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλί-

σλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, πάληνηε αλά δεχγνο (κφλνλ φηαλ 

έιθνληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα καο δίλνπλ θσο, θσο νπνηαζδήπνηε κνξ-

θήο. Αλ είρακε κφλν έλα ην είδνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ δελ ζα παξά-

γνληαλ θσο, γηαηί δελ ζα ππάξρνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία). 

Απηά ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα δεκηνπξγνχλ δεχγνο δπλάκεσλ πνπ 

φηαλ έιθνληαη παξάγνπλ ην θσο, επεηδή θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξ-

ηία (φπσο έλα πξσηφλην θαη έλα ειεθηξφλην θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά 

θνξηία). 

Καη ππάξρνπλ επηά ηέηνηα δεχγε ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ απνηεινχλ 

ηηο επηά επηκέξνπο αθηηλνβνιίεο (θαη ρξψκαηα) ηνπ ιεπθνχ θσηφο. Τ-

πάξρνπλ επίζεο θαη άιια ηέηνηα δεχγε ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ απνηε-

ινχλ άιιεο αθηηλνβνιίεο φπσο είλαη νη ππέξπζξεο θαη νη ππεξηψδεηο αθηη-

λνβνιίεο. ιεο έρνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ: απνηεινχληαη απφ ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη απφ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, κε δηαθν-

ξεηηθή ηζρχνο ηνπο ην θαζέλα δεχγνο ζεκειησδψλ ηφλησλ, κε δηαθνξεηηθή 

ζχλζεζε ηζρχνο ηνπο ε θαζεκηά αθηηλνβνιία. 

Δπεηδή φζν πξνρσξνχκε απφ ηελ ππέξπζξε πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκα-

γλεηηθνχ θάζκαηνο πξνο ηελ ππεξηψδε παξαηεξνχκε φηη κηθξαίλεη ην 

κήθνο θχκαηνο ηνπ θσηφο θαη απμάλεηαη ε ηζρχο ηεο αθηηλνβνιίαο, απηφ 

ζεκαίλεη ην εμήο: 

Σα δεχγε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ππέξπζξνπ (ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο) δελ θέξνπλ ηζρπξφ κα-

γλεηηθφ θνξηίν. Απηά θέξνπλ καγλεηηθφ θνξηίν έζησ α΄ ηζρχνο. 
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Σα δεχγε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

νξαηνχ θσηφο (ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο) θέξνπλ ηζρπξφηεξν 

καγλεηηθφ θνξηίν. Απηά θέξνπλ καγλεηηθφ θνξηίν έζησ β΄ ηζρχνο. 

Σα δεχγε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ππεξηψδνπο (ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο) δελ θέξνπλ ηζρπξφ κα-

γλεηηθφ θνξηίν. Απηά θέξνπλ καγλεηηθφ θνξηίν έζησ γ΄ ηζρχνο. 

Δπηκέξνπο, πρ. ηα καγλεηηθά θνξηία γ΄ ηζρχνο (ή νη αθηηλνβνιίεο ηεο 

ππεξηψδνπο πεξηνρήο) πάιη δηαρσξίδνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν: π.ρ. φζν 

κηθξαίλεη ην κήθνο θχκαηφο ηνπο, ηφζν πην πνιχ απμάλνπλ ην καγλεηηθφ 

ηνπο θνξηίν. Σν πην ηζρπξφ κήθνο θχκαηφο ηνπο είλαη εθείλν δειαδή πνπ 

βξίζθεηαη «ηέξκα» αξηζηεξά (φπσο βιέπνπκε ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θά-

ζκα).  

Με άιια ιφγηα, φια ηα παξαπάλσ είδε αθηηλνβνιηψλ είλαη ζεκειηψδε 

ηφληα πνπ έρνπλ ειρζεί αλά δεχγε θαη αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ θνξηίνπ 

ηνπο πξνθχπηεη θαη ε δηαθνξεηηθή ηνπο ζέζε ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θά-

ζκα. 

Δπίζεο φζν πην πνιχ πξνο ηα αξηζηεξά ηνπ θάζκαηνο βξίζθνληαη ηα 

δεχγε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ή ησλ αθηηλνβνιηψλ, ηφζν πην ηζρπξά εί-

λαη. 

Απφ ηη εμαξηάηαη φκσο ε ηζρχο ηνπο; 

Ζ ηζρχο ηνπο εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο: 

ηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα δελ πεξηέρνπλ αθφκε κεγάιε πνζφηεηα χιεο. 

Σφηε θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ ηνπο θνξηίν θαη είλαη πάξα πνιχ 

ηζρπξά. 

ηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη πξψηεο γεληάο, δειαδή δελ είλαη «γε-

ξαζκέλα». Δμεγήζακε φηη φζν πεξλάεη ν ρξφλνο (εθαηνκκχξηα έηε) ιφγσ 

ηεο άπσζήο ησλ (ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο) εθπέκπνπλ θνξηία, ηα νπνία 

απνβάιινληαη απφ απηά, φπσο απνβάιιεηαη ε αληίζηνηρε ελέξγεηα απφ ην 

άηνκν. Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα απηά έρνπλ ράζεη κέξνο ηεο ελέξγεηάο 

ηνπο θαη δελ ζεσξνχληαη ζεκειηψδε ηφληα «πξψηεο γεληάο». 

 

Σα ρξψκαηα πνπ παίξλνπλ ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ζηελ νξαηή πε-

ξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο είλαη ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ κε βάζε ηελ ηζρχ ηνπο. 

 

Σα ίδηα ηα ζεκειηψδε ηφληα, κε φζε ηζρχ πέθηνπλ πάλσ ζε άιια ζψκα-

ηα, ηα νπνία θέξνπλ επίζεο ζεκειηψδε ηφληα, πξνθαινχλ άπσζε ησλ ν-

κψλπκσλ θνξηίσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, φηαλ κηα δέζκε ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο θχκαηνο πέζεη πάλσ ζε έλα ζψκα, ηφηε απφ 

ην ζψκα απηφ ζα απσζεζνχλ εθείλα ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ έρνπλ ην ί-

δην κήθνο θχκαηνο κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία έρνπλ πέζεη πάλσ ζην 

ζψκα απηφ, επεηδή αθξηβψο ηα ζεκειηψδε ηφληα κε ην ίδην κήθνο θχκαηνο 

απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο. 

Μάιηζηα, κε φζε δχλακε-ηζρχ πέζνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ελφο ζπγθε-

θξηκέλνπ κήθνπο θχκαηνο πάλσ ζε έλα ζψκα, ηφηε φρη κφλν ζα απσζνχλ 
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νκψλπκά ηνπο ζεκειηψδε ηφληα (δειαδή ζεκειηψδε ηφληα κε ην ίδην κή-

θνο θχκαηνο) αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηζρχ πνπ έρνπλ δερηεί ηελ πίεζε γηα 

άπσζή ηνπο.  

Έηζη, ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θεχγνπλ-απσζνχληαη απφ έλα ζψκα εί-

λαη ηα ίδηα κε εθείλα πνπ έρνπλ πέζεη πάλσ ζην ζψκα απηφ. 

Άιιεο θνξέο φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα «εμαλαγθάδνληαη» λα αλαπα-

ξάγνπλ ηελ έληαζε θαη ηελ ηζρχ πξφζπησζήο ησλ πάλσ ζην ζψκα απηφ, 

(ζηα νπνία έρνπλ απνηππψζεη εζνρέο (έρνπλ ραξάμεη ηα ίδηα εζνρέο ή 

ππάξρνπλ άιιεο θπζηθέο εζνρέο, έζησ θη αλ είλαη ειαρηζηφηαηεο). 

 

Αο δνχκε δπν ηέηνηα παξαδείγκαηα: 

 

1ν παξάδεηγκα.  

«Μαγλεηνηαηλία 

Λσξίδα απφ εχθακπην πιαζηηθφ κε καγλεηηθή επηθάιπςε, πνπ ρξεζη-

κνπνηείηαη γηα ηελ εγγξαθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη εηθφλσλ.  

 

 
 
Πως λειηοσργεί η μαγμηηοηαιμία 

Η μαγκεημηαηκία πνεζημμπμηείηαη ζε βίκηεμ, μαγκεηόθςκα θαη μνηζμέκμοξ ηύπμοξ 

ειεθηνμκηθώκ ζοζηεμάηςκ. Πνόθεηηαη γηα μηα πιαζηηθή μοζία, θαιομμέκε από μαγκε-

ηηθό οιηθό. Πνηκ από ηεκ εγγναθή ηα ζςμαηίδηα ημο οιηθμύ αοημύ βνίζθμκηαη ζε ηο-
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παίεξ ζέζεηξ. Καηά ηεκ εγγναθή, ε δίμδμξ ειεθηνηθμύ νεύμαημξ δεμημονγεί μαγκεηηθό 

πεδίμ, ημ μπμίμ μεηαβάιιεηαη ακάιμγα με ηηξ μεηαβμιέξ ηεξ έκηαζεξ ημο νεύμαημξ. 

Η θεθαιή εγγναθήξ είκαη έκαξ ειεθηνμμαγκήηεξ, πμο εκενγμπμηείηαη από ημ ζήμα. 

Με ημκ ηνόπμ αοηό, ηα ζςμαηίδηα ημο μαγκεηηθμύ οιηθμύ πνμζακαημιίδμκηαη πάκς 

ζηεκ ηαηκία ζε μνηζμέκεξ ζέζεηξ, μη μπμίεξ ακηαπμθνίκμκηαη ζημ ζήμα πμο εγγνάθε-

ηαη. Καηά ηεκ ακαπαναγςγή ημο ήπμο, ηεξ εηθόκαξ ή ηςκ δεδμμέκςκ πμο έπμοκ εγ-

γναθεί ζηεκ ηαηκία, γίκεηαη ε ακηίζηνμθε δηαδηθαζία∙ ε θεθαιή εγγναθήξ ιεηημονγεί 

θαη ςξ θεθαιή ακαπαναγςγήξ θαη «μεηαθνάδεη» ημοξ ζπεμαηηζμμύξ ηςκ ζςμαηηδίςκ 

ζε ειεθηνηθά ζήμαηα. Τα ζςμαηίδηα μπμνμύκ κα λακαπάνμοκ ηοπαίμ πνμζακαημιηζμό, 

ακ ε ηαηκία πενάζεη από ηεκ θεθαιή δηαγναθήξ. 

 

 

Καηά ηελ εγγξαθή, ηα ερεηηθά ή νπηηθά ζήκαηα κεηαηξέπνληαη ζε ε-

ιεθηξηθά θαη θηάλνπλ ζ’ έλαλ ειεθηξνκαγλήηε (θεθαιή εγγξαθήο). Κα-

ζψο ε ηαηλία θηλείηαη εκπξφο απφ ηνλ ειεθηξνκαγλήηε, παξάγεηαη καγλε-

ηηθφ πεδίν. Σν πεδίν κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έληαζε ησλ ειεθηξη-

θψλ ζεκάησλ θαη αληίζηνηρα κεηαβάιιεη ηε ζέζε ησλ καγλεηηθψλ ζσκα-

ηηδίσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ηαηλίαο. 

Γηα λα αλαπαξαρζεί ν ήρνο ή ε εηθφλα πνπ εγγξάθεθε, ε ηαηλία θηλεί-

ηαη εκπξφο απφ ηνλ ίδην ειεθηξνκαγλήηε, πνπ ελεξγεί σο θεθαιή αλαπα-

ξαγσγήο. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ καγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ πάλσ ζηελ ηαηλία 

δεκηνπξγεί ξνή ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ ζηελ θεθαιή, πνπ κεηαηξέπνληαη 

ζηα ερεηηθά ή νπηηθά ζήκαηα πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ. Ζ εγγξαθή κπνξεί 

λα ζβήζεη, αλ θαηαζηξαθεί ν ζρεκαηηζκφο ησλ καγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ 

πάλσ ζηελ ηαηλία». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο  3, ζει. 495-496.   

 

Παξαηεξνχκε θαη έρνπκε λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 

Με φζε δχλακε ε θσλή έρεη πέζεη πάλσ ζην καγλεηηθφ πιηθφ, εθεί 

«ραξάζζεηαη» ην πιηθφ, θαζψο ηα ζεκειηψδε ηφληα ραξάζζνπλ αλάινγεο 

εζνρέο θαη έηζη απνηππψλνπλ εθεί ηελ ηζρχ ηεο ελέξγεηάο ηνπο. 

Μφιηο φκσο έξζεη εθεί άιιν θνξηίν, αξγφηεξα, ζα ίδηα απηά ραξάγκα-

ηα απφ ζεκειηψδε ηφληα, απηφ ην θνξηίν ηφηε «εμαλαγθάδεηαη» λα απν-

δψζεη ηελ ίδηα ηζρχ πνπ έρεη ραξαρηεί, πνπ έρεη «απνηππσζεί» ζην κα-

γλεηηθφ πιηθφ ηεο ηαηλίαο θη απηφ γίλεηαη επεηδή ε εθπνκπή ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πνπ γίλεηαη-νδεγείηαη πξνο ην ραξαγκέλν κέξνο ηεο καγλεην-

ηαηλίαο ζα αλαπαξάγεη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ηζρχ ηα αξρηθά ζεκειηψδε ηφ-

ληα, ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ απηήλ ηελ ράξαμε ηεο καγλεηνηαηλίαο. Έηζη, 

ζα δεκηνπξγεζεί θάηη ζαλ «αληήρεζε» κε ηελ φπνηα επφκελε θνξά πέ-

ζνπλ πάλσ ζηελ ίδηα ράξαμε (π.ρ. πάλσ ζην ίδην ραξαγκέλν ηξαγνχδη) 

ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία ελ πξνθεηκέλνπ θέξεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα θα-

ζψο εθπέκπεηαη-νδεγείηαη πξνο απηά ηα ραξάγκαηα. Έηζη έρνπκε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο καγλεηνηαηλίαο ν νπνίνο πξνζαλα-

ηνιηζκφο δελ είλαη εληαίνο (φπσο π.ρ. ζε έλαλ ειεθηξνθφξν αγσγφ), αιιά 
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είλαη κεκνλσκέλνο θαηά κηθξά δηαζηήκαηα πξνζαλαηνιηζκφο, θάζε θνξά 

ζε έλαλ π.ρ. κνπζηθφ ρξφλν, θαηά ηελ αξρηθή ράξαμε θαη αλάινγα κε ηελ 

έληαζε-ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ έπεζαλ πάλσ ζηελ καγλεηνηαη-

λία.  

Έηζη, φηαλ αλαθέξεη: «Καζψο ε ηαηλία θηλείηαη εκπξφο απφ ηνλ ειε-

θηξνκαγλήηε, παξάγεηαη καγλεηηθφ πεδίν. Σν πεδίν κεηαβάιιεηαη αλά-

ινγα κε ηελ έληαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζεκάησλ θαη αληίζηνηρα κεηαβάιιεη 

ηε ζέζε ησλ καγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ηαηλίαο», απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ελεξγνχλ ψζηε λα παξάγεηαη ην καγλε-

ηηθφ πεδίν, ην νπνίν είλαη αλάινγν κε ηελ έληαζή ησλ πνπ πξνθαινχλ ηα 

ίδηα φηαλ μαλαπέζνπλ πάλσ ζηελ ίδηα απηή ράξαμε. Απηφ κνηάδεη αλ ε-

κείο π.ρ. θσλάμνπκε κέζα ζε έλα πεγάδη, ζα αθνχζνπκε ηνλ ήρν ηεο θσ-

λήο καο. 

ζεο επφκελεο θνξέο θη αλ μαλαθσλάμνπκε κε ηελ ίδηα έληαζε θαη κε 

ηνλ ίδην ρξφλν, ζα ζπλερίζνπκε λα αθνχκε πάληα ηνλ ίδην ήρν, επεηδή 

αθξηβψο ν ήρνο ζπλαληάεη ην ίδην βάζνο ηνπ πεγαδηνχ απηνχ.   

Έηζη γίλεηαη θη εδψ ζηελ καγλεηνηαηλία, κφλν πνπ ε παξνρή ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ εδψ γίλεηαη απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Δπίζεο: «Ο ζρεκαηηζκφο ησλ καγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ πάλσ ζηελ ηαη-

λία δεκηνπξγεί ξνή ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ ζηελ θεθαιή, πνπ κεηαηξέπν-

ληαη ζηα ερεηηθά ή νπηηθά ζήκαηα πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ». Απηφ ζεκαί-

λεη φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο πέθηνπλ πάλσ ζηελ ηαηλία δεκηνπξ-

γνχλ θαη κηθξνειεθηξηθά ξεχκαηα, αθνχ θαζψο έιθνληαη παξάγνπλ ξεχ-

καηα σο έρνληα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία. 

 

 

2ν παξάδεηγκα.  

«Σν γαιάδην ρξώκα ηεο πεηαινύδαο ηνπ Ακαδνλίνπ.  

Αλαθέξζεθε ζε κηα εθπνκπή ζηελ ηειεφξαζε φηη ζην παλεπηζηήκην 

ηεο Βφλλεο νη επηζηήκνλεο εξεπλνχζαλ ην ρξψκα κηαο πεηαινχδαο πνπ 

απφ καθξηλή απφζηαζε, αθφκε θαη απφ 500 κέηξα, θαίλεηαη γαιάδηα. Ζ 

πεηαινχδα απηή δεη ζηα δάζε ησλ ηξνπηθψλ ρσξψλ (ηνπ Ακαδνλίνπ;).  

(Θα πξνζπαζήζσ λα πεξηγξάςσ ηα φζα είδα κε δηθά κνπ ιφγηα, απ’ 

φζα ζπκάκαη). 

Απηφ ην γαιάδην ρξψκα ηεο πεηαινχδαο νθείιεηαη ζην εμήο γεγνλφο: 

ην δέξκα-επηθάλεηα ηεο πεηαινχδαο απηήο ππήξραλ αλσκαιίεο. 

Οη αλσκαιίεο απηέο έκνηαδαλ ζαλ εμνρέο θαη εζνρέο. Σν ζεκαληηθφηε-

ξν, είραλ κέγεζνο φζν θαη ην κήθνο θχκαηνο ηνπ γαιάδηνπ θσηφο. Έηζη, 

φηαλ έπεθηε ην ιεπθφ θσο πάλσ ζην ζψκα απηήο ηεο πεηαινχδαο γηλφηαλ 

γαιάδην. 

Καη θαηέιεγε ν επηζηήκνλαο φηη είλαη δχζθνιν λα πηζηέςεη θαλείο φηη 

ην γαιάδην ρξψκα δελ πξνέξρεηαη απφ θάπνηα ρξσζηηθή νπζία ηεο πεηα-

ινχδαο». 

 

Να ζηαζνχκε ζην εμήο γεγνλφο: 
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Έλα θσο πέθηεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα-δέξκα ηεο πεηαινχδαο. Πέθηεη 

ην θσο ηεο εκέξαο θη απηφ εθεί γίλεηαη γαιάδην, φπσο αλαθέξζεθε. 

Απφ ηα παξαπάλσ φκσο κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε ην εμήο ζπκπέξαζκα: 

Σν ίδην ην ιεπθφ θσο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα 

άιια επηά ρξψκαηα ηνπ νξαηνχ θσηφο, φηαλ «πέζεη» ζην αλάινγν-

αληίζηνηρν κήθνο θχκαηνο πνπ απηά έρνπλ.Αλ δειαδή δηακνξθψζνπκε 

ηερλεηά θάπνηα αλσκαιία ζε κηα επηθάλεηα ην πιάηνο ηεο νπνίαο λα η-

ζνχηαη κε ην κήθνο θχκαηνο κηαο νξηζκέλεο αθηηλνβνιίαο ηνπ ιεπθνχ 

θσηφο, ηφηε ην ιεπθφ θσο φηαλ πέζεη πάλσ ηεο ζα καο δψζεη απηή ηελ 

αθηηλνβνιία. 

Δπίζεο, 

κε φζε δχλακε ε αθηηλνβνιία έρεη πέζεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο πε-

ηαινχδαο, εθεί απμάλεηαη ιφγσ εζνρψλ πνπ πθίζηαηαη. Έηζη, φηαλ έρνπκε 

πνιχ θσο, ζα έρνπκε ιακπξφηεξν ην ρξψκα ηεο, ελψ φηαλ ιηγνζηεχεη ην 

πξνζπίπηνλ θσο ζα έρνπκε θαη κηθξφηεξε ηελ παξαγσγή ηνπ γαιάδηνπ 

ρξψκαηνο. 
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6. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ καύξνπ ρξώκαηνο. 

Σν καύξν ρξώκα, ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ παξάγεηαη ζηελ θάζε 

ηεο άπσζήο ησλ. 

 

 

ηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ δνκηθνχο χιεο πξσηνλίσλ θαη ειε-

θηξνλίσλ θαη κέζσ απηψλ έιθνπλ  κφξηα αιιά θαη χιε, ηφηε: ζηελ θάζε 

ηεο έιμεο ησλ παξάγνπλ ην ιεπθφ θσο, φρη ην απιφ ιεπθφ, αιιά απηφ ην 

ππέξιακπξν, επεηδή θέξνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο θνξηίν. 

ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ φκσο παξάγνπλ ην καχξν ρξψκα, φπσο 

π.ρ. νη καχξεο ηξχπεο. 

Δπεηδή ε άπσζε είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ έιμε, απηέο νη καχξεο ηξχ-

πεο, είλαη καχξεο επεηδή εθεί απσζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα. Αληίζεηα, 

αλ ήηαλ ζηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ ζα είρακε έλαλ ππέξιακπξν θσο. 

Σν καχξν ρξψκα, δειαδή, ζεκαίλεη φηη έρνπκε άπσζε κεηαμχ ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ χιε αθελφο, θαη ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ επίζεο θέξνπλ χιε αθεηέξνπ. 

 

Αο ην δνχκε θαη πάιη ην ίδην ζέκα αλαιπηηθφηεξα: 

Δκείο γλσξίδνπκε φηη: «Σα ζψκαηα πνπ απνξξνθνχλ φια ηα απιά 

ρξψκαηα ηνπ ιεπθνχ θσηφο θαίλνληαη καχξα». 

Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, αξρηθά, έιθνληαη κε ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ-παξάγνπλ ην θσο. 

ηελ ζπλέρεηα, έιθνπλ θαη δνκηθνχο ιίζνπο πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλί-

σλ (εμαζθψληαο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν ζηνπο ε-

ζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλί-

σλ ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ. Έηζη έιθνπλ θαη δηάθνξα άηνκα πξνο απηά. 

ηελ ζπλέρεηα, ηα άηνκα πνπ έρνπλ ειρζεί, θέξνπλ απμεκέλν ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζηελ κάδα ηνπο, θαη ηφηε απσζνχ-

ληαη, επεηδή αθξηβψο βξίζθνληαη ζηηο «ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο» κε-

ηαμχ ησλ ηα ζεκειηψδε ηφληα (ηα νπνία βξίζθνληαη θαη κέζα ζηηο κάδεο 

ηνπο). 

Σφηε έρνπκε ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ αηφκσλ λα απνκαθξχλνληαη 

κεηαμχ ηνπο, λα δηαζηέιινληαη ηα άηνκα, αιιά θαη λα απνκαθξχλνληαη 

κεηαμχ ηνπο. 

ηελ θάζε ηεο άπσζήο ηνπο απηήο, ινηπφλ, ηα ζεκειηψδε ηφληα δελ 

έρνπλ ράζεη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπο.  

Απηφ αθξηβψο ζεκαίλεη ην καχξν ρξψκα: ζεκειηψδε ηφληα πνπ έρνπλ 

έιμεη χιε θαη βξίζθνληαη ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ηνπο.  

 

 

Αο πάξνπκε ηψξα έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα: 
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1) «Αιεμηθέξαπλν 

[…] ζν γηα ην θαηλφκελν ηεο αζηξαπήο, είλαη πνιχ πην πεξίπινθν 

απφ φζν πίζηεπαλ παιηφηεξα. ηελ αξρή, ππάξρεη έλαο αξηζκφο απφ κεξη-

θέο αφξαηεο εθθελψζεηο – ηξεηο, ηέζζεξηο ή θαη πεξηζζφηεξεο –, πνπ ρσ-

ξίδνληαη απφ δηαζηήκαηα ρξφλνπ ελφο εθαηνζηνχ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θη 

έρνπλ ζπλνιηθή δηάξθεηα ιίγσλ δεθάησλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Καζεκηά 

απφ ηηο κεξηθέο απηέο εθθελψζεηο αθνινπζεί ηελ ίδηα ζρεδφλ δηαδξνκή κε 

ηηο πξνεγνχκελεο. ηαλ ε ηειεπηαία θηάλεη ζηα 100 ή 150 κ. πάλσ απφ 

ην έδαθνο, επέξρεηαη ζχλδεζε κε ηηο ζθνηεηλέο εθθελψζεηο, πνπ αλεβαί-

λνπλ πξνο ζπλάληεζή ηεο, θαη ε θσηεηλή γξακκή (ε αζηξαπή πνπ βιέ-

πνπκε, γηαηί φ,ηη πξνεγείηαη είλαη αφξαην) πςψλεηαη πξνο ην ζχλλεθν, 

κέζα ζηνλ αγσγφ πνπ δεκηνπξγήζεθε  κε ηηο πξνεγνχκελεο εθθελψζεηο, 

κε έλα ξεχκα πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα 100.000 ακπέξ. Έηζη, νη εθηπθισ-

ηηθέο αζηξαπέο δελ πέθηνπλ, φπσο ιαζεκέλα λνκίδνκε, αιι’ αλεβαί-

λνπλ!». 

«Γηαηί; Πψο; Πνηνο; Πψο ιεηηνπξγεί απηφ;» 300 ζπζθεπέο θαη κερα-

λήκαηα. Έγρξσκε παηδηθή εγθπθινπαίδεηα. πγγξαθέαο: FernandLot. 

ρεδηαζηήο: HenriMercier, ζει.175. 

 

 

2) Σν καύξν ρξώκα ηνπ νπξαλνύ. 

Σν καχξν ρξψκα ζηνλ νπξαλφ ζεκαίλεη φηη έρνπκε άπσζε κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. Δίλαη απηφ πνπ ιέλε νη επηζηήκνλεο φηη νη γαιαμίεο 

απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Γελ απνκαθξχλνληαη φκσο νη γαιαμίεο, αιιά απνκαθξχλνληαη νη δχν 

ζπκπάληεηνη πφινη α θαη β, θη απηφο είλαη ν ιφγνο ηεο παξαγσγήο ηνπ 

καχξνπ ρξψκαηνο ζηνλ νπξαλφ. 

Αλ βξηζθφκαζηαλ ζηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ ην ρξψκα ηνπ νπξαλνχ ζα 

ήηαλ ιεπθφ. 

 

 

3) Οη καύξεο ηξύπεο. 

ηαλ ζηηο καχξεο ηξχπεο πέζεη ην θσο π.ρ. ελφο άζηξνπ, αθφκε θη απ-

ηφ ην θσο εμαθαλίδεηαη.  

Απηέο θέξνπλ καχξν ρξψκα θη επίζεο θέξνπλ ηζρπξφηαηα θνξηία ε-

λέξγεηαο. 

Απηή ινηπφλ ε ελέξγεηα πνπ είλαη ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ηεο παίξλεη 

απηφ ην καχξν ρξψκα, ελψ φηαλ ζηελ θάζε ηεο έιμεο ηεο παίξλεη ην ια-

κπξφ ή ππέξιακπξν ρξψκα. 

Κη απηή ε ελέξγεηα, εμεγήζακε, είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ζηελ θάζε 

ηεο άπσζήο ηνπ. 

Γελ είλαη ηπραίν δειαδή ε δεκηνπξγία ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο, αιιά  

δειψλεη απηφ αθξηβψο: ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία έρνπλ έιμεη θαη χιε, απσζνχληαη. 
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4) Σν ρξώκα ησλ αλεκνζηξόβηισλ. 

Αθξηβψο, φπσο θαη ζηηο καχξεο ηξχπεο πνπ παίξλνπλ καχξν ρξψκα, 

αλάινγα γίλεηαη θαη ζηνπο αλεκνζηξφβηινπο.  

Σν καχξν ρξψκα πνπ παίξλεη ν αλεκνζηξφβηινο είλαη χιε πνπ έρνπλ 

έιμεη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ αιιά θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ ηνπ, πνπ βξίζθεηαη απηή ε έηζη θνξηηζκέλε χιε, ζηελ θάζε ηεο 

άπσζήο ηεο. 

 

 

5) Οη ειηαθέο θειίδεο. 

Σν καχξν ρξψκα πνπ έρνπλ νη ειηαθέο θειίδεο δελ ζεκαίλεη φηη εθεί 

έρεη ζθνηάδη, έηζη φπσο ην ελλννχκε εκείο εδψ ζηελ γε, δελ ζεκαίλεη δε-

ιαδή φηη δελ εθπέκπνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο θσηφο νιφγπξα απφ ηνλ 

ήιην θ.ιπ. Γηαηί φιε ε επηθάλεηα ηνπ ήιηνπ θαίγεηαη θαη ε θσηηά δελ είλαη 

θάηη άιιν απφ θσο.  

Ζ παξαγσγή ηνπ ζθφηνπο φκσο ζηελ καχξε θειίδα έρεη λα θάλεη κε 

ηελ έιμε χιεο απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ ηνπ ήιηνπ, ε νπνία έηζη θνξηηζκέλε χιε βξίζθεηαη ζηελ 

θάζε ηεο άπσζήο ηεο, επεηδή απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα βξίζθνληαη ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 

 

6) Σν καύξν ρξώκα ηεο θαπληάο-αηζάιεο, ζηηο θαύζεηο ησλ πιη-

θώλ. 

Αλ βάινπκε κηα θσηηά ζε έλα πιηθφ, π.ρ. ζε έλα ζηνππί, ζα παξαρζεί 

θαπλφο πνπ έρεη καχξν ην ρξψκα ηνπ. 

Απηφ ινηπφλ ην καχξν ηνπ ρξψκαηνο ηνπ θαπλνχ νθείιεηαη ζηελ πα-

ξαγσγή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία είραλ παξαρζεί θαηά ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζί-

αο ηνπ πιηθνχ, κε ηελ δηαθνξά φηη εδψ ηα παξαπάλσ ζεκειηψδε ηφληα εί-

λαη ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ (ελψ φηαλ παξήγαγαλ θσο θαη ιάκςε 

βξίζθνληαλ ζηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ). (Μεξηθά πιηθά ιφγσ ηεο θχζεο 

ηνπο θέξνπλ κεγάια θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ, φπσο ην πεηξέιαην κε ην 

νπνίν εκπνηίδνπκε π.ρ. ην ζηνππί).  

 

Γηα ην ίδην ζέκα βιέπε θαη πην θάησ.  
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7.Η εμήγεζε ηνπ καύξνπ ρξώκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ νξνθή 

ηνπ ζπηηηνύ καο. 

Η εμήγεζε ηνπ αζπξίζκαηνο ηεο νξνθήο ηνπ ζπηηηνύ κνπ, ζηα ζε-

κεία όπνπ ε ζέζε ηνπ κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο θαη ησλ κηθηώλ πεηξώλ 

πνπ θέξεη ε πιάθα ηεο νξνθήο. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ησλ αθηίλσλ Υ ή αθηίλσλ Ραίληγθελ.  

 

 

ην ζπίηη κνπ, θάζε ρεηκψλα ε νξνθή ηνπ γίλεηαη καχξε. 

Γίλεηαη καχξε απφ ηελ πγξαζία. Σν λεξφ πέθηεη ζην πάλσ κέξνο ηεο 

νξνθήο, φπνπ ε ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ κνπ θη εθεί ιηκλάδεη. Μεηά καπξίδεη 

ην απνθάησ ηνπ κέξνο, ε νξνθή ησλ δσκαηίσλ. Καζψο δελ έρνπκε θαη 

αξθεηή δέζηε, ηφζν πην καχξν γίλεηαη ην ρξψκα ηεο νξνθήο. 

ηελ αξρή ην ρξψκα ηεο νξνθήο γίλεηαη κεηαμχ θαθέ θαη καχξνπ, κε-

ηά γίλεηαη πην πνιχ καχξν, θαη ζην ηέινο γίλεηαη θαηάκαπξν απηφ ην 

ρξψκα ηεο νξνθήο. 

 

 

 

 
Τμ μαύνηζμα ηεξ μνμθήξ ημο ζπηηημύ μμο. Απμηοπώκεηαη «εθηοπώκεηαη» ημ πιέγ-

μα πμο έπεη μέζα ηεξ ε πιάθα θαζώξ θαη μη μηθνέξ ζηνόγγοιεξ πμηαμίζηεξ πέηνεξ 

πμο είπε μέζα ηεξ αοηή ε άμμμξ (όηακ γηκόηακ ημ ηζημέκημ ηεξ μνμθήξ). 
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ηαλ θάζνκαη απνθάησ, ηνλ ρεηκψλα, θπηηάδσ απηφ ην θαηλφκελν θαη 

ζθέθηνκαη σο εμήο: 

Καζψο ε βξνρή ρηππάεη κε δχλακε πάλσ ζην ηζηκέλην ηεο νξνθήο, 

παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ θαη 

ειεθηξνλίσλ), αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (απφ ηνπο εζσηε-

ξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ειεθηξνλίσλ), 

θη απηφ γίλεηαη επεηδή πιεζηάδνπλ πνιχ θνληά νη δνκηθνί απηνί ιίζνη ιφ-

γσ ηεο πίεζεο απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο πνπ ηνπο εμαζθείηαη. Καζψο δε-

ιαδή ηα κφξηα θαη άηνκα ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο πέθηνπλ θαη ρηππνχλ πά-

λσ ζην ηζηκέλην, ηφηε εθεί παξάγνληαη ηφληα ή αιιηψο εθιχεηαη πνζφηε-

ηα ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, 

γηαηί βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, φπσο εμεγήζακε.  

Ωο εδψ, θαιά, έηζη ηα εμεγήζακε απηά. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ είλαη πεξηζζφηεξν 

ελέξγεηα παξά χιε θη έηζη κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ηελ χιε, ρσ-

ξίο απηή λα κπνξεί λα ηα εκπνδίζεη (βιέπε ζρεηηθά γηα ην θχκα θαη ην ε-

λεξγεηαθφ θχκα, ζεηζκηθφ θχκα θ.ιπ.). 

Απηή ε δηεηζδπηηθφηεηα απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα πείξακα ηνπ Ράδεξ-

θνξλη, πνπ ην παξαζέηνπκε γηα λα ην ζπκεζνχκε θαιχηεξα, θαη θάλνπκε 

εδψ ζπγρξφλσο κηα παξαπνκπή-παξέλζεζε: 

 

«ηα 1906, ν Ράδεξθνξλη θαηαπηάζηεθε κε ηελ πξνζπάζεηα λα παγηδέ-

ςεη ζσκάηηα α κέζα ζ’ έλα θιεηζηφ δνρείν. ηαλ ην πείξακα νινθιεξψ-

ζεθε, αλίρλεπζε κέζα ζην δνρείν ηελ παξνπζία ηνπ ζηνηρείνπ ήιην. Ζ 

δηαπίζησζε απηή δεκηνχξγεζε πνιιά εξσηεκαηηθά, αθνχ ήηαλ απφιπηα 

βέβαην φηη, ζηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο, δελ ππήξρε νχηε ίρλνο ειίνπ κέζα 

ζην δνρείν απηφ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ηα ζσκάηηα α θαηά θάπνην ηξφπν κεηαηξάπεθαλ ζε 

ήιην. Έπαςαλ λα είλαη ππναηνκηθά ζσκάηηα θη έγηλαλ νινθιεξσκέλα ά-

ηνκα. Καη κηα ιεπηνκέξεηα πνπ κπιέθεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα πξάγκα-

ηα: ην βάξνο ηνπο έκεηλε ην ίδην ακεηάβιεην. Δίλαη πηζαλφ, λα πξνζηέζε-

θαλ ειεθηξφληα ησλ νπνίσλ, φκσο, ε κάδα είλαη ηφζν κηθξή ψζηε ηειηθά 

λα ζεσξείηαη φηη ην νιηθφ βάξνο ησλ αηφκσλ παξακέλεη αλεπεξέαζην. 

 

ζπλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα → 
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Κη ν Ράδεξθνξλη ζπλέρηζε ηηο έξεπλέο ηνπ, θάλνληαο ην εμήο πείξακα. 

Υξεζηκνπνηψληαο ξαδηελεξγέο νπζίεο θαη κηα θαηάιιειε  δηάηαμε, δε-

κηνχξγεζε κηα δέζκε ζσκαηίσλ α ηελ νπνία θαηεχζπλε ζ’ έλα ιεπηφ 

θχιιν ρξπζνχ. Σα ζσκάηηα α δηαπέξαζαλ ρσξίο δπζθνιία ην θχιιν. Πί-

ζσ απφ ην θχιιν είρε ηνπνζεηεζεί κηα θσηνγξαθηθή πιάθα. Ζ πιάθα 

καχξηζε αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ ζα έπεθηε ε δέζκε πάλσ ηεο αλ δελ 

ππήξρε κπξνζηά ηεο ην θχιιν ρξπζνχ.  

Ζ ίδηα, φκσο, πιάθα παξνπζίαζε θαη κεξηθά απφκαθξα καχξα ζηίγκα-

ηα. Ζ πην ινγηθή ππφζεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ πα-

ξνπζία ηνπο είλαη φηη νθείινληαλ ζε ζσκάηηα α πνπ ρηππψληαο πάλσ ζην 

θχιιν ρξπζνχ, θαηά θάπνην ηξφπν, εμνζηξαθίζηεθαλ. 

ηα 1909, ν Ράδεξθνξλη είρε ηφζν πξνρσξήζεη ζηε γλψζε γηα ηελ θα-

ηαζθεπή ηεο χιεο ψζηε έιεγε κε απηνπεπνίζεζε πσο ην κεγαιχηεξν κέ-

ξνο ηνπ φγθνπ ηνπ αηφκνπ δελ είλαη παξά έλα «λεθέισκα» απφ ειεθηξφ-

ληα. Σα ειεθηξφληα είλαη ηφζν ειαθξηά ψζηε ην βαξχ ζσκάηην α ρσξίο 

δπζθνιία αλνίγεη αλάκεζά ηνπο δξφκν γηα λα πεξάζεη.  

«Πσο βξήθακε ηελ ππξεληθή ελέξγεηα» Ηζαάθ Αζίκσθ, Copyright γηα 

ηελ ειιεληθή γιψζζα Παλεπηζηεκηαθφο Σχπνο, Φ.ΚΑΪΑΦΑ & ΗΑ Ο.Δ., 

ζειίδεο  22-24.  

 

Να ζεκεηψζνπκε ηα εμήο απφ ην παξαπάλσ πείξακα: 

«Υξεζηκνπνηψληαο ξαδηελεξγέο νπζίεο θαη κηα θαηάιιειε  δηάηαμε, 

δεκηνχξγεζε κηα δέζκε ζσκαηίσλ α ηελ νπνία θαηεχζπλε ζ’ έλα ιεπηφ 

θχιιν ρξπζνχ. Σα ζσκάηηα α δηαπέξαζαλ ρσξίο δπζθνιία ην θχιιν. Πί-

ζσ απφ ην θχιιν είρε ηνπνζεηεζεί κηα θσηνγξαθηθή πιάθα. Ζ πιάθα 

καχξηζε αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ ζα έπεθηε ε δέζκε πάλσ ηεο αλ δελ 

ππήξρε κπξνζηά ηεο ην θχιιν ρξπζνχ». 

Σν καχξηζκα δειαδή θη εδψ έρεη πξνέιζεη απφ ην εμήο: 
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Καζψο νη ξαδηελεξγέο νπζίεο έπεθηαλ κε δχλακε πάλσ ζην θχιιν 

ρξπζνχ, παξάγνπλ ζεκειηψδε ηφληα (βιέπε θαη παξαπάλσ ηελ αηηία ηεο 

παξαγσγήο ησλ). 

Απηά δεκηνπξγνχλ-παξάγνπλ ην καχξν ρξψκα ζηελ θσηνγξαθηθή 

πιάθα.  

Με άιια ιφγηα, φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πεξάζνπλ κέζα απφ χιε πνπ 

θέξεη ζρεηηθή ππθλφηεηα παξάγνπλ-δεκηνπξγνχλ ην καχξν ρξψκα.  

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ παξάγεηαη ην καχξν ρξψκα ζηηο πεξηνρέο 

ηεο θσηνγξαθηθήο πιάθαο, πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή πνπ θα-

ιχπηεη ε πιάθα ηνπ ρξπζνχ. 

 

Αο επαλέιζνπκε φκσο: 

Δπνκέλσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ παξάγνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο 

ηαξάηζαο ηνπ ζπηηηνχ καο, ιφγσ ηεο πηψζεο θαη πίεζεο ηεο βξνρήο πάλσ 

ζην ηζηκέλην, πεξλνχλ δηακέζνπ ηνπ ηζηκέληνπ θαη θηάλνπλ, ή αιιηψο 

«εθηππψλνληαη» ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ. (Απηφ ζα ην δνχκε θαη πην θάησ 

θαηά ηελ εθηχπσζε ηεο θσηνηππίαο ζην κέξνο ηνπ ηπκπάλνπ πνπ θέξεη 

ηηο ζθηέο [βιέπε πξνο ην ηέινο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ ζηελ ελφηεηα:«39. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχλ ην θσο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο.Ζ 

εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θσηνηππίαο απφ ην θσο. Με ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, φηαλ κελ είλαη πνιχ πςειή ηα ζεκειηψδε ηφληα απσ-

ζνχληαη, ελψ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο απηά έιθνληαη θαη ζπγρξφλσο έι-

θνληαη θαη κε ηελ χιε πάλσ ζηελ νπνία βξεζνχλ. Ζ εμήγεζε ηεο θαηα-

ζηξνθήο ελφο θαξθηληθνχ φγθνπ απφ ηελ επελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ»]). 

Ωο εδψ θαιά, φπσο εμεγήζακε. 

 

Δκείο φκσο, φηαλ θπηηάκε ηελ καπξηζκέλε νξνθή, δηαθξίλνπκε ηα ε-

μήο: Σν πιέγκα πνπ είρε κέζα ηνπ ην ηζηκέλην ηεο νξνθήο απνηππψλεηαη 

ηψξα, ή αιιηψο «εθηππψλεηαη», ζην θάησ κέξνο ηεο πιάθαο ηνπ ζπηηηνχ 

καο, νπφηε απηφ θαίλεηαη αθξηβψο ην ίδην φπσο ηφηε πνπ ην είραλ βάιεη 

νη νηθνδφκνη εθεί. 

Αλ πξνζέμνπκε φκσο θαιχηεξα, ζα δνχκε φηη φρη κφλνλ ην πιέγκα α-

πνηππψλεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο πιάθαο καο, αιιά επίζεο απνηππψλν-

ληαη θαη νη κηθξέο πέηξεο πνπ είρε ε άκκνο φηαλ νη νηθνδφκνη έξημαλ ηελ 

πιάθα ηεο νξνθήο απηήο. Σφηε δειαδή ν παηέξαο κνπ, είρε πεη ζηνπο νη-

θνδφκνπο, λα ξίμνπλ ηελ πιάθα κε άκκν πνηακίζηα, επεηδή ηελ ζεσξνχζε 

φηη ήηαλ πην θαιή πνηνηηθά (Ζ πνηακίζηα άκκνο δελ έρεη ρψκα θαη είλαη 

θαζαξή, επεηδή ην λεξφ ηελ μεπιέλεη απφ ην ρψκα, ελψ ε άκκνο απφ έλα 

ιαηνκείν κπνξεί λα έρεη θη έλα πνζνζηφ ρψκαηνο). 

Έηζη νη νηθνδφκνη φηαλ έξημαλ απηή ηελ πιάθα ηνπ ζπηηηνχ κνπ, ρξε-

ζηκνπνίεζαλ ηελ πνηακίζηα άκκν, ε νπνία άκκνο απηή είρε κέζα ηεο θαη 

κηθξέο πέηξεο.  

Καζψο θπηηάδσ ινηπφλ πάλσ πξνο ηελ νξνθή, θαίλνληαη θαη ην ζηξφγ-

γπιν ζρήκα ησλ κηθξψλ απηψλ πεηξψλ. 
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Ση έρεη ζπκβαίλεη εδψ; 

Ζ εμήγεζε είλαη πνιχ απιή: 

Καζψο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο βξνρήο πνπ δηαπεξλνχλ ην ηζηκέλην ηεο πιάθαο, 

κφιηο βξνπλ-ζπλαληήζνπλ εθεί ζπκπαγή κάδα πνπ θέξεη κεγάιε ηελ ππ-

θλφηεηά ηεο, έιθνληαη κε ηελ κάδα απηή σο εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο βξνρήο έιθνληαη κε ηνπο εζσ-

ηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ 

ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ.  

Δπίζεο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο βξνρήο έιθνληαη κε 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ησλ δν-

κηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ πξσηνλίσλ. 

Έηζη νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο 

δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, θέξνπλ απμεκέλν 

ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν απηψλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Κη επεηδή απηφ ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειθφκελν κε απηνχο 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ αη ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρε-

ηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθεηαη (επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ) θαη ηφηε παξά-

γεηαη ειεθηξηθφ θνξηίν, εδψ ρακειήο ηάζεο. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ πα-

ξαγφκελνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ είλαη λα αζπξίδνπλ εθείλα ηα κέξε πνπ 

θέξνπλ απηήλ ηελ απμεκέλε ππθλφηεηα, επεηδή αθξηβψο έιθνπλ πεξηζ-

ζφηεξε πνζφηεηα-ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ησλ αθηίλσλ Υ ή αθηίλσλ Ραίληγθελ.  

Καηά ηνλ ίδην αθξηβψο παξαπάλσ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ην απνηχπσκα 

ή ε εθηχπσζε ησλ αθηίλσλ Υ ή αθηίλσλ Ραίληγθελ.  

Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθφηεξα ην ελ ιφγσ ζέκα. 
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8.Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζηνλ 

θαζνδηθό ζσιήλα. 

Η εμήγεζε ηεο εθηύπσζεο-απνηύπσζεο-εκθάληζεο ησλ νζηώλ ηνπ 

ρεξηνύ καο ζηελ αθηηλνγξαθία Ραίληγθελ. 

Η εύξεζε ηεο ηζρύνο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ζηα δηάθνξα ρεκηθά 

ζηνηρεία. 

Η εμήγεζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ θαξθηλνγόλσλ θπηηάξσλ όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηζρπξέο δόζεηο αθηηλνβνιίαο Υ. 

 

 

 

«Αθηηλνζθόπεζε θαη αθηηλνγξαθία 

Καηά ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, ν επηζηεκνληθφο θφζκνο δνθίκαζε κηα 

ζπγθίλεζε ρσξίο πξνεγνχκελν. Ήηαλ εμαηηίαο κηαο εηθφλαο, πνπ έδεηρλε 

ην ζθειεηφ ηνπ ρεξηνχ ελφο πξνζψπνπ, ην νπνίν ήηαλ νινδψληαλν: ηεο 

θπξίαο Ραίληγθελ, γπλαίθαο ηνπ Γεξκαλνχ θπζηθνχ Βίιρεικ Ραίληγθελ. Ζ 

θσηνγξαθία απηή είρε παξζεί ράξε ζε θάηη αζπλήζηζηεο αθηίλεο, ηηο ν-

πνίεο αλαθάιπςε ν Ραίληγθελ θαη θάλεθαλ ηφηε ηφζν κπζηεξηψδεηο, ψ-

ζηε ηηο νλφκαζε «αθηίλεο Υ». Σηο είρε πεηχρεη κε έλαλ ζσιήλα θελφλ απφ 

αέξα, κε ηνλ νπνίν εμέπεκπε θαζνδηθέο αθηίλεο, πνπ βνκβάξδηδαλ ηα ηνη-

ρψκαηα ηνπ ζσιήλα θαη παξήγαγαλ ηελ άγλσζηε εθείλε αθηηλνβνιία. 

 

 

 
 

 

πσο έγηλε γλσζηφ αξγφηεξα, επξφθεηην γηα αθηηλνβνιίεο ηεο ίδηαο 

θχζεσο κε ηηο θσηεηλέο αθηηλνβνιίεο, αιιά ζε βξαρχηαην κήθνο θχκα-

ηνο, πξάγκα πνπ ηνπο έδηλε εθπιεθηηθή δχλακε δηεηζδχζεσο κέζα απφ 

αδηαθαλή ζψκαηα. Με ηηο αθηίλεο Υ ινηπφλ κπνξνχζαλ λα γίλνληαη εμε-



27 
 

ξεπλήζεηο, ηηο νπνίεο νχηε θαλ είραλ πξσηχηεξα θαληαζηεί νη επηζηήκν-

λεο: ε «αθηηλνζθνπηθή» εμεξεχλεζε, ε άκεζε εμέηαζε δει. ηνπ εζσηε-

ξηθνχ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, κε ηε βνήζεηα κηαο «θζνξίδνπζαο νζφ-

λεο» πνπ ηε θσηίδνπλ νη αθηίλεο Υ∙ θαη ε «αθηηλνγξαθηθή» εμεξεχλεζε, 

κε ηελ απνηχπσζε ηνπ εμεηαδφκελνπ αληηθεηκέλνπ ζε κηα επαίζζεηε 

πιάθα. 

Αλάινγα κε ην κήθνο θχκαηφο ηνπ, νη αθηίλεο Υ ή είλαη πνιχ δηεηζδπ-

ηηθέο  (ζθιεξέο αθηίλεο) ή απνξξνθψληαη εχθνια απφ ην αληηθείκελν πνπ 

δηαζρίδνπλ (πνιχ καιαθέο). Παξαηεξήζεθε φηη νη δηάθνξνη ηζηνί απνξ-

ξνθνχλ άληζα ηελ αθηηλνβνιία. Έηζη, ην δέξκα, νη βιελλνγφλνη, νη κχεο 

είλαη πην ιίγν απνξξνθεηηθνί απφ ηα νζηά θαη ηα δφληηα. Οη δηαθνξέο 

ζθνηεηλφηεηαο, πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζθηέο νξηζκέλσλ νξγάλσλ ζε κηα 

αθηηλνζθνπηθή νζφλε θαη ζε κηα αθηηλνγξαθία,  επηηξέπνπλ ζην γηαηξφ λ’ 

αλαθαιχπηεη θαη λα εληνπίδεη νξγαληθέο βιάβεο, νδνληηθέο αιινηψζεηο, 

ζπαζίκαηα νζηψλ ή θαη μέλα πιηθά. Ζ εηζαγσγή ζην ζηφκαρν ελφο παξα-

ζθεπάζκαηνο απφ βηζκνχζην ή βάξην, πνπ είλαη αδηαπέξαζην απφ ηηο α-

θηίλεο Υ, θάλεη δπλαηή ηελ εμέηαζε ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα. Δπίζεο ε ιή-

ςε παξαζθεπαζκάησλ βξσκίνπ ή ησδίνπ επθνιχλεη ηε δηάγλσζε αζζε-

λεηψλ ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο. Δπεηδή 

ε πνιχσξε ελέξγεηα ησλ αθηίλσλ Υ θαηαζηξέθεη ηα θχηηαξα, ηηο ρξεζη-

κνπνηνχλ ζηε ζεξαπεία ησλ θαξθηληθψλ φγθσλ». 

«Γηαηί; Πψο; Πνηνο; Πψο ιεηηνπξγεί απηφ;» 300 ζπζθεπέο θαη κεραλή-

καηα. Έγρξσκε παηδηθή εγθπθινπαίδεηα. πγγξαθέαο: Fernand Lot. ρε-

δηαζηήο: Henri Mercier. Έθδνζε Libfrairie Hachette, 1967. Γηα ηελ Δι-

ιάδα – Διιεληθή Παηδεία Α.Δ. 1974, ζει. 102. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: «πσο έγηλε γλσζηφ αξγφηεξα, επξφ-

θεηην γηα αθηηλνβνιίεο ηεο ίδηαο θχζεσο κε ηηο θσηεηλέο αθηηλνβνιίεο, 

αιιά ζε βξαρχηαην κήθνο θχκαηνο, πξάγκα πνπ ηνπο έδηλε εθπιεθηηθή 

δχλακε δηεηζδχζεσο κέζα απφ αδηαθαλή ζψκαηα». 

Δμεγήζακε φηη νη αθηίλεο Υ απνηεινχληαη θη απηέο απφ ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη απφ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Ζ δηαθνξά ηνπο 

απφ ηηο αθηίλεο ηνπ νξαηνχ θσηφο είλαη φηη θέξνπλ κηθξφηεξν κήθνο θχ-

καηνο, θη απηφ νθείιεηαη επεηδή θέξνπλ ιηγφηεξε χιε κέζα ηνπο. ζν 

δειαδή ζε έλα είδνο αθηηλνβνιίαο απμάλνπκε ηελ ελέξγεηά ηνπ, ηφζν 

κεηψλνπκε ηελ χιε ηνπ θαη απηή ηφηε ε αθηηλνβνιία απνθηάεη κηθξφηεξν 

κήθνο θχκαηνο. Απηφ γίλεηαη γηα ηνλ εμήο ιφγν: 

ζν απμάλνπκε ηελ ελέξγεηα ζε κηα αθηηλνβνιία, π.ρ. ζηηο αθηίλεο Υ, 

ηφηε απμάλνληαη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε απηέο. Απηφ γίλεηαη επεηδή εθιχεηαη 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα-ελέξγεηα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κέ-

ζα απφ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. Απηή 
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ε έθιπζε εδψ γίλεηαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αεξίνπ 

ζηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα. 

Έηζη, θαζψο απμάλνληαη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

αη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ελφο πξσηνλίνπ θαη ελφο ειεθηξνλίνπ, ηφηε έρνπκε ηηο ιεγφκελεο «ζρεηη-

θά θνληηλέο απνζηάζεηο» λα απμάλνληαη (εθφζνλ απμήζεθαλ πνιχ ηα 

νκψλπκα απηά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ηφηε αιιειεπηδξνχλ απφ καθξχηεξεο απνζηάζεηο 

πιένλ). Απνηέιεζκα απηήο ηεο απμεκέλεο άπσζεο κεηαμχ ησλ δνκηθψλ 

ιίζσλ ηφζν κέζα ζηα πξσηφληα φζν θαη κέζα ζηα ειεθηξφληα αθελφο, 

αιιά θαη κεηαμχ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ αθεηέξνπ (επεηδή ν εζσηε-

ξηθφο πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ ελφο πξσηνλίνπ απσζείηαη ηφηε κε ηνλ 

εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ελφο ειεθηξνλίνπ 

ηνπ, γηαηί απμήζεθαλ ηα νκψλπκά ηνπο θνξηία θαη επνκέλσο απμήζεθαλ 

νη ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο) είλαη ηα ειεθηξφληα λα απσζνχληαη απφ 

ηα πξσηφληά ηνπο. 

Ζ άπσζε φκσο απηή, εμεγήζακε, γίλεηαη επεηδή: απμάλεηαη ην καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ αιιά 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ δνκηθφ ιίζν ηνπ πξσηνλί-

νπ θαη έηζη απσζνχλ ην ειεθηξφλην. 

Με άιια ιφγηα, φηαλ ιέκε φηη απμήζεθε ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ελφο πξσηνλίνπ ελλννχκε φηη κεηαθέξεηαη απηή 

ε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα ηνπ πξσηνλίνπ πξνο ηνλ γχξσ 

ηνπ ρψξν, θη επεηδή βξίζθεη-ζπλαληάεη νκψλπκά ηεο καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ηνπ ειεθηξνλίνπ ηα απσζεί. Αλ φκσο ζπλερί-

ζεη απηή ε παξαγσγή ηζρπξφηεξν πεδίνπ ζην πξσηφλην (κέζσ αχμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο), ζην ηέινο ζα απσζεζνχλ ηειείσο ην ειεθηξφλην απφ 

ην πξσηφλην-ππξήλα ηνπ αηφκνπ ηνπ, νπφηε ζα γίλεη ειεχζεξν ειεθηξφ-

λην. 

Έηζη, εθπέκπνληαη ηα ειεθηξφληα απφ ηελ θάζνδν θαη κεηαβάιινληαη 

ζε ειεχζεξα ειεθηξφληα. Απηά φκσο επεηδή πξνέξρνληαη απφ ζέξκαλζε 

ηεο θαζφδνπ έρνπλ απμεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ, αιιά θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. Γη’ απηφ θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ελέξγεηα, αθνχ θέξνπλ πνιχ ηζρπξά καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ηνπο πφινπο. 

Έηζη ινηπφλ θεχγνπλ ηα ειεθηξφληα απφ ηελ θάζνδν θαη έρνπλ ηζρπξά, 

πνιχ ηζρπξά καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

ηελ ζπλέρεηα ζπλαληνχλ ην ρέξη ηεο θάζε θπξίαο Ραίληγθελ πάλσ 

ζηελ πιάθα. Σφηε: 

α) ηα ειεθηξφληα σο δνκηθνί ιίζνη δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ κέζα 

απφ ηηο ζάξθεο ηεο θπξίαο Ραίληγθελ, επεηδή ζπλαληνχλ άιια ειεθηξφ-

ληα, πξσηφληα θαη γεληθά ηελ κάδα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 
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β) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απηψλ φκσο ζπλερίδνπλ ηελ 

ήδε πνξεία ηνπο πνπ έρνπλ πάξεη αθνινπζψληαο ηα ειεθηξφληά ηνπο. Έ-

ηζη, δειαδή, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα ειεχζεξα απηά ειε-

θηξφληα, δελ ζηακαηνχλ κφιηο ζπλαληήζνπλ ηελ ζάξθα ηνπ ρεξηνχ καο, 

αιιά ζα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο πνπ ήδε έρνπλ πάξεη απφ ηνλ θαζν-

δηθφ ζσιήλα. Κη απηφ γίλεηαη, γηαηί ηα ζεκειηψδε ηφληα δελ θέξνπλ παξά 

ειάρηζηε χιε θη έηζη κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ κέζα απφ ηελ κάδα ησλ 

νζηψλ αιιά θαη άιισλ ζθιεξψλ πιηθψλ. 

 

Απηά ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα, απνηππψλνληαη ή εθηππψλνληαη ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ ρεξηνχ καο ζηελ θσηνγξαθηθή πιάθα, επεηδή εμεγήζακε 

φηη φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πεξάζνπλ κέζα απφ χιε παξάγνπλ-

δεκηνπξγνχλ ην καχξν ρξψκα, φπσο αθξηβψο φηαλ ειρζνχλ παξάγνπλ-

δεκηνπξγνχλ ην άζπξν-ιεπθφ ρξψκα ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

Δπεηδή φκσο θαζψο πεξλάλ κέζα απφ ην ρέξη καο  ζπλαληνχλ πιηθά κε 

κεγαιχηεξε ππθλφηεηα, φπσο ηα νζηά, έιθνληαη απφ απηά αξηζκφο-

πνζφηεηα ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, θη απηφ ζεκαίλεη φηη νη ε-

ζσηεξηθνί πφινη ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ησλ νζηψλ 

ηνπ ρεξηνχ καο έιθνπλ ηέηνηα ελέξγεηα. Καζψο ινηπφλ έιθνληαη απηά ηα 

δηεξρφκελα ζεκειηψδε ηφληα απφ ηα ζηα ηνπ ρεξηνχ καο (ιφγσ ηεο ππ-

θλφηεξεο κάδαο ησλ) έρνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηελ έιμε ηνπο θαη ηελ παξα-

γσγή ηνπ άζπξνπ-ιεπθνχ θσηφο ζε απηά ηα κεγαιχηεξεο ππθλφηεηαο 

ηκήκαηα ηνπ ρεξηνχ καο δειαδή ζηα νζηά. Έηζη θαίλνληαη ή απνηππψλν-

ληαη ή εθηππψλνληαη ηφηε ηα νζηά. 

Ννκίδσ πιένλ φηη ζην εμήο δελ ρξεηάδεηαη λα ιέκε ηηο αθηίλεο απηέο 

αθηίλεο Υ, αιιά ζθέην αθηίλεο Ραίληγθελ. 

 

2) Δγξάθε πην πάλσ φηη:  

«Παξαηεξήζεθε φηη νη δηάθνξνη ηζηνί απνξξνθνχλ άληζα ηελ αθηηλν-

βνιία. Έηζη, ην δέξκα, νη βιελλνγφλνη, νη κχεο είλαη πην ιίγν απνξξνθε-

ηηθνί απφ ηα νζηά θαη ηα δφληηα. Οη δηαθνξέο ζθνηεηλφηεηαο, πνπ παξνπ-

ζηάδνπλ νη ζθηέο νξηζκέλσλ νξγάλσλ ζε κηα αθηηλνζθνπηθή νζφλε θαη ζε 

κηα αθηηλνγξαθία,  επηηξέπνπλ ζην γηαηξφ λ’ αλαθαιχπηεη θαη λα εληνπί-

δεη νξγαληθέο βιάβεο, νδνληηθέο αιινηψζεηο, ζπαζίκαηα νζηψλ ή θαη μέ-

λα πιηθά», θαη επίζεο,  

«Έηζη, ην δέξκα, νη βιελλνγφλνη, νη κχεο είλαη πην ιίγν απνξξνθεηηθνί 

απφ ηα νζηά θαη ηα δφληηα». 

Απηή ε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ αθηίλσλ Ραίληγθελ απφ ηνπο ηζηνχο εί-

λαη άληζε φρη επεηδή είλαη δηαθνξεηηθέο νη αθηίλεο, αιιά επεηδή ε ππθλφ-

ηεηα ησλ ηζηψλ απηψλ είλαη δηαθνξεηηθή.  

Έηζη, ηα φξγαλα-ηζηνί ηνπ ζψκαηφο καο πνπ έρνπλ κηθξφηεξε-

αξαηφηεξε ηελ ππθλφηεηά ηνπο ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα βαξηά, κηα πιήξε 

ζθηά, επεηδή απνξξνθνχλ ιηγφηεξεο αθηίλεο θαη δελ παξάγνπλ ζρεδφλ 
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θαζφινπ θσο ζηελ θσηνγξαθηθή πιάθα (γηαηί δελ απνξξνθνχλ ζρεδφλ 

θαζφινπ ηηο δηεξρφκελεο αθηίλεο Υ).  

Σα φξγαλα-ηζηνί ηνπ ζψκαηφο καο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ηελ ππθλφ-

ηεηά ηνπο ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα ειαθξηά ζθηά, επεηδή απνξξνθνχλ πε-

ξηζζφηεξεο αθηίλεο θαη παξάγνπλ πεξηζζφηεξν θσο ζηελ θσηνγξαθηθή 

πιάθα. 

Έηζη, ν γηαηξφο εληνπίδεη ηα δηάθνξα φξγαλα ηνπ ζψκαηφο καο ράξε 

ζηελ δηαθνξά ηεο ζθηάο ηνπο ζηελ θσηνγξαθηθή πιάθα. 

 

3) Δγξάθε πην πάλσ φηη: «Ζ εηζαγσγή ζην ζηφκαρν ελφο παξαζθεπά-

ζκαηνο απφ βηζκνχζην ή βάξην, πνπ είλαη αδηαπέξαζην απφ ηηο αθηίλεο Υ, 

θάλεη δπλαηή ηελ εμέηαζε ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα». 

Ζ εμήγεζε φηη ην βηζκνχζην ή ην βάξην δελ κπνξεί λα ηα δηαπεξάζεη ε 

αθηηλνβνιία Ραίληγθελ, πξνθχπηεη θαη εξκελεχεηαη επεηδή: ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ κεηαμχ 

ησλ δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ζην άηνκν ηνπ βηζκνπ-

ζίνπ ή ηνπ βαξίνπ είλαη ηζρπξφηεξα απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ηεο αθηηλν-

βνιίαο ησλ αθηίλσλ Ραίληγθελ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη αθηίλεο Ραί-

ληγθελ λα κε κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ην βηζκνχζην ή ην βάξην. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηα δηάθνξα ρεκηθά 

ζηνηρεία θαη λα βξνχκε ηνλ βαζκφ έιμεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ηνπο, αθνχ ηα αθηηλνβνιήζνπκε αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθνχ είδνπο θαη 

ελέξγεηαο αθηηλνβνιίεο. Γλσξίδνπκε, εδψ, φηη ηα δηάθνξα είδε αθηηλνβν-

ιίαο ηαμηλνκνχληαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά κα βάζε ηελ ελέξγεηα, 

ην ελεξγεηαθφ θνξηίν πνπ θέξνπλ.  

Έηζη κπνξνχκε λα βξνχκε θαη ηελ ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα 

δηάθνξα ρεκηθά ζηνηρεία. 

 

4) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Δπεηδή ε πνιχσξε ελέξγεηα ησλ αθηί-

λσλ Υ θαηαζηξέθεη ηα θχηηαξα, ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηε ζεξαπεία ησλ 

θαξθηληθψλ φγθσλ» 

Απηφ έρεη ηελ εμήο εμήγεζε: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο πεξλνχλ κέζα ζην ζψκα καο, θνξηίδνπλ 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο 

ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ησλ αηφκσλ ηνπ ζψκαηφο καο.  

Σφηε θαζψο νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ δνκηθψλ απηψλ ιίζσλ θνξηίδν-

ληαη, αξρίδνπλ λα απσζνχληαη. 

ηελ αξρή ε θφξηηζε απηή θάλεη ηα ειεθηξφληα λα απσζνχληαη απφ ηα 

πξσηφληα ή λα απσζνχληαη απφ ηνλ ππξήλα ηνπο. 

Αλ ε αθηηλνβνιία εληζρπζεί, ηφηε αξρίδνπλ ην ίδην ην εζσηεξηθφ ησλ 

δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ελαπνκεηλάλησλ ειεθηξνλί-

σλ λα απσζείηαη κέρξη πνπ πάεη λα δηαιπζεί.  

Αλ ε αθηηλνβνιία απμεζεί θη άιιν, ηφηε πξάγκαηη δηαιχνληαη νη δν-

κηθνί ιίζνη ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ πξσηνλίσλ, επεηδή εμαζθείηαη πάξα 

πνιχ ηζρπξά ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν κεηαμχ ησλ ζεκε-
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ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ηνπο. Σφηε νη δνκηθνί απηνί ιίζνη πάλε λα δηαζπαζηνχλ ή θαη δηαζπψληαη 

ζε κεγαιχηεξεο δφζεηο αθηηλνβνιίαο. 

Γηα ην ίδην ζέκα, βιέπε θαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηα «39. Σα ζεκειηψ-

δε ηφληα απσζνχλ ην θσο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο.Ζ εμήγεζε 

ηεο παξαγσγήο ηεο θσηνηππίαο απφ ην θσο.Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκν-

θξαζίαο, φηαλ κελ είλαη πνιχ πςειή ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη, 

ελψ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο απηά έιθνληαη θαη ζπγρξφλσο έιθνληαη θαη 

κε ηελ χιε πάλσ ζηελ νπνία βξεζνχλ. Ζ εμήγεζε ηεο θαηαζηξνθήο ελφο 

θαξθηληθνχ φγθνπ απφ ηελ επελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

9. Η εμήγεζε ησλ καύξσλ γξακκώλ ηνπ γξακκηθνύ θάζκαηνο α-

πνξξόθεζεο ηνπ πδξνγόλνπ. 

Η εμήγεζε ηεο «παξάηαμεο»-ηαμηλόκεζεο ησλ αθηηλνβνιηώλ ζην 

ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα, αλάινγα κε ηελ ηζρύ ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνπο 

θνξηίνπ ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Η εμήγεζε ησλ έγρξσκσλ θαη ησλ καύξσλ γξακκώλ ηνπ θάζκαηνο 

ζην γξακκηθό θάζκα εθπνκπήο θαη ζην γξακκηθό θάζκα απνξξόθε-

ζεο. 

Η εμήγεζε ηεο κε παξαγσγήο γξακκώλ ζην θάζκα ηνπ ιεπθνύ 

θσηόο. 

Σα πξσηόληα θαη ηα ειεθηξόληα ηνπ θάζε ρεκηθνύ ζηνηρείνπ θέ-

ξνπλ ίδην αξηζκό-ελέξγεηα ζεκειησδώλ ηόλησλ. Δπνκέλσο ηα πξσηό-

ληα θαη ηα ειεθηξόληα θέξνπλ δηαθνξεηηθή ελέξγεηα ζηα δηάθνξα ρε-

κηθά ζηνηρεία. 

 

Αο ζπκεζνχκε ιίγν ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ειεθηξνκαγλεηη-

θνχ θάζκαηνο: 

«Αηνκηθά θάζκαηα 

ηαλ εθαξκφζνπκε νξηζκέλε ηάζε ζε γπάιηλν ζσιήλα πνπ πεξηέρεη 

αέξην ζε ρακειή πίεζε (φπσο ζηηο δηαθεκηζηηθέο ιπρλίεο λένπ), ηφηε ζα 

παξαηεξήζνπκε φηη ην αέξην εθπέκπεη θσο. Αλ ην θσο απηφ αλαιπζεί, 

φηαλ, γηα παξάδεηγκα, πεξάζεη κέζα απφ έλα πξίζκα, ηφηε ζα παξαηεξή-

ζνπκε κηα ζεηξά απφ θσηεηλέο γξακκέο. Κάζε γξακκή αληηζηνηρεί ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ κήθνο θχκαηνο ή ρξψκα. πσο γλσξίδεηε, ε ζεηξά ησλ 

γξακκψλ πνπ παξαηεξνχληαη νλνκάδεηαη γξακκηθφ θάζκα εθπνκπήο ηνπ 

αεξίνπ. 
 

 

 
 
2-9 Γναμμηθό θάζμα εθπμμπήξ ημο οδνμγόκμο. Τμ θςξ πμο εθπέμπεη ημ αένημ 

πενκάεη μέζα από έκα πνίζμα θαη ημ θάζμα απμηοπώκεηαη ζε εοαίζζεημ θηιμ. 
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Σα κήθε θχκαηνο πνπ πεξηέρεη ην γξακκηθφ θάζκα εθπνκπήο είλαη ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνηρείνπ πνπ εθπέκπεη ην θσο. Γελ ππάξρνπλ δχν 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ λα έρνπλ ην ίδην θάζκα εθπνκπήο. Σν δεδνκέ-

λν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα νπζία. Γειαδή ην γξακκηθφ θάζκα παίδεη ην ξφ-

ιν ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ. πσο απφ ηα δαθηπιηθά απνηππψκα-

ηα κπνξνχκε λα βξνχκε ηνλ άλζξσπν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, έηζη θαη απφ 

ην γξακκηθφ θάζκα κπνξνχκε λα βξνχκε ην ζηνηρείν ζην νπνίν αλήθεη.  

Έλα αέξην κπνξεί φρη κφλν λα εθπέκπεη θσο, αιιά κπνξεί θαη λα α-

πνξξνθά θσο. Αλ θσηίζνπκε κε πεγή πνπ εθπέκπεη ιεπθφ θσο έλα πξί-

ζκα, πίζσ απφ ην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί πέηαζκα, ηφηε ζα παξαηεξή-

ζνπκε πάλσ ζην πέηαζκα κηα ζπλερή ρξσκαηηζηή ηαηλία. Ζ ηαηλία απηή 

ησλ ρξσκάησλ, φπσο γλσξίδνπκε, νλνκάδεηαη ζπλερέο θάζκα ηνπ ιεπθνχ 

θσηφο. 

 

 

 
 

2-10 Σοκεπέξ θάζμα ημο ιεοθμύ θςηόξ. 

 

 

ζπλέρεηα βιέπε ζηελ επφκελε ζειίδα  → 
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Αλ ηψξα αλάκεζα ζηελ πεγή ηνπ ιεπθνχ θσηφο θαη ζην πξίζκα ηνπν-

ζεηεζεί γπάιηλν δνρείν πνπ πεξηέρεη θάπνην αέξην, ηφηε ζα παξαηεξή-

ζνπκε φηη ε ρξσκαηηζηή ηαηλία δηαθφπηεηαη απφ ζθνηεηλέο γξακκέο. Ζ 

ηαηλία απηή ησλ ρξσκάησλ νλνκάδεηαη γξακκηθφ θάζκα απνξξφθεζεο 

ηνπ αεξίνπ. Οη ζθνηεηλέο γξακκέο εκθαλίδνληαη ζε εθείλεο αθξηβψο ηηο 

ζπρλφηεηεο ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη νη θσηεηλέο γξακκέο ηνπ θάζκαηνο 

εθπνκπήο ηνπ ίδηνπ αεξίνπ. 

 

 
 

2-11 Γναμμηθό θάζμα απμννόθεζεξ ημο οδνμγόκμο. 

 

 

Δπνκέλσο, ην πείξακα δείρλεη φηη:   

α. Σν θάζκα εθπνκπήο ή απνξξφθεζεο ελφο αεξίνπ απνηειείηαη απφ 

νξηζκέλεο θαζκαηηθέο γξακκέο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ αεξίνπ. 

Κάζε γξακκή αληηζηνηρεί ζε νξηζκέλε ζπρλφηεηα (ή κήθνο θχκαηνο). 

β. Κάζε γξακκή ηνπ θάζκαηνο απνξξφθεζεο ηνπ αεξίνπ ζπκπίπηεη κε 

κία γξακκή ηνπ θάζκαηνο εθπνκπήο ηνπ. Γειαδή θάζε αέξην απνξξνθά 

κφλν εθείλεο ηηο αθηηλνβνιίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθπέκπεη. 

 

Σα γξακκηθά θάζκαηα ησλ αεξίσλ απνηέιεζαλ ην θιεηδί γηα ηελ έξεπ-

λα ηεο δνκήο ηνπ αηφκνπ. 

 

«ΦΤΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Γ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Πέηξνο 

Γεσξγαθάθνο, Νηθφιανο θαξλάο, Αζαλάζηνο θαισκέλνο, Ησάλλεο 

Υξηζηαθφπνπινο, ΟΔΓΒ, Αζήλα, Έθδνζε ΗΑ΄ 2011, ζει. 45-47.   

 

Δπεμεγήζεηο: 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

ην θάζκα εθπνκπήο νη θσηεηλέο γξακκέο είλαη έιμε ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ. Φσηεηλέο γξακκέο ζεκαίλεη έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο επηκέξνπο α-

θηηλνβνιίεο εδψ, νπφηε έρνπκε γξακκέο θσηεηλέο (φρη ζθνηεηλέο). 

ην αξηζηεξά κέξνο ηνπ θάζκαηνο, φπνπ νη ηψδεηο αθηηλνβνιίεο, έρνπ-

κε ηα πην ηζρπξά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ ρεκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ 

αλαιχνπκε (εμεγήζακε ζρεηηθά γηα ηα ελεξγεηαθά θνξηία ζην ειεθηξν-

καγλεηηθφ θάζκα). 

Δπνκέλσο, φζν πην πνιιά θνξηία έρεη ην ζηνηρείν πξνο ην αξηζηεξφ 

ηνπ κέξνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο, ηφζν πην πνιχ ηζρπξφ ζε 

ζεκειηψδε ηφληα είλαη. 

 

ην ζπλερέο θάζκα, ην θσο δελ ζρεκαηίδεη γξακκέο, επεηδή δελ έρνπ-

κε ζε δηέγεξζε ηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Έλα ρεκηθφ  ζηνηρείν φηαλ ζεξκαλζεί βξίζθεηαη ζε δηέγεξζε θαη παξά-

γεη ζεκειηψδε ηφληα. 

Απηά ηφηε θαζψο απμάλνληαη έιθνληαη ζηηο επηκέξνπο αθηηλνβνιίεο 

ηνπο (ε θάζε αθηηλνβνιία δειαδή απνηειεί δεχγνο ζεκειησδψλ ηφλησλ), 

αιιά ζπγρξφλσο θαη απσζνχληαη. 

ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ έρνπκε ηελ παξαγσγή-δεκηνπξγία ηνπ 

καχξνπ ρξψκαηνο ζην γξακκηθφ θάζκα εθπνκπήο, αιιά θαη ζην γξακκη-

θφ θάζκα απνξξφθεζεο ηνπ ρεκηθνχ ζηνηρείνπ (εμεγήζακε ηη ζεκαίλεη ε 

παξαγσγή ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην). 

Οη ζθνηεηλέο γξακκέο εκθαλίδνληαη ζε εθείλεο αθξηβψο ηηο ζπρλφηεηεο 

ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη νη θσηεηλέο γξακκέο ηνπ θάζκαηνο εθπνκπήο 

ηνπ ίδηνπ αεξίνπ», επεηδή αθξηβψο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα κε ηελ 

ίδηα ηζρχ, φηαλ ζεξκαλζεί ην αέξην απηφ ρεκηθφ ζηνηρείν.Απηφ δείρλεη 

αθφκε φηη ην θάζε ρεκηθφ ζηνηρείν έρεη ζπληεζεί-παξαρζεί απφ εμάζθεζε 

ίδησλ δπλάκεσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη γη’ απηφ θέξεη ηα ίδηα ραξαθηε-

ξηζηηθά απφ, πιεπξάο καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηνπ θνξηίνπ , θη 

επνκέλσο, θαη αιιειεπίδξαζεο απφ ρεκηθήο θ.ιπ. πιεπξάο. Απηφ πάιη 

ζεκαίλεη φηη ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα θάζε ρεκηθνχ ζηνηρείνπ δηα-

θέξνπλ σο πξνο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν. 

ηαλ δειαδή, νη γξακκέο είλαη θσηεηλέο, έρνπκε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

λα έρνπλ ηζρπξφηεξε ηελ δχλακε (καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν) 

έιμεο ησλ, ελψ φηαλ νη ίδηεο γξακκέο απηέο είλαη ζθνηεηλέο, έρνπκε ηα 

ίδηα ζεκειηψδε ηφληα λα βξίζθνληαη κε ηζρπξφηεξε ηελ δχλακε άπσζήο 

ησλ. 

ην γξακκηθφ θάζκα απνξξφθεζεο π.ρ. ηνπ πδξνγφλνπ έρνπκε καχξεο 

απηέο ηηο γξακκέο, ή επεηδή ην ζεξκφ πδξνγφλν βξίζθεηαη πην θνληά πξνο 

ην πξίζκα, νπφηε ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξα ηα 

καγλεηηθά θνξηία άπσζεο. ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκε-
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ιηψδε ηφληα απσζνχληαη, θαζψο πέθηνπλ πάλσ ζην πξίζκα. Δμαηηίαο ηεο 

άπσζεο απηήο παξάγνληαη νη καχξεο γξακκέο ηνπο. 

 

ην γξακκηθφ θάζκα εθπνκπήο ηνπ πδξνγφλνπ φκσο, επεηδή ε απφ-

ζηαζε ηνπ αεξίνπ απφ πξίζκα κεγαιψλεη, έρνπκε ιηγφηεξε εμάζθεζε ηεο 

άπσζεο ηνπ νκψλπκνπ θνξηίνπ, ιφγσ αχμεζεο ηεο απφζηαζεο. Σφηε, 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έρνπκε απμεκέλν ην καγλεηηθφ θνξηίν 

έιμεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, νπφηε έρνπκε ηελ παξαγσγή ιάκ-

ςεο ζην θάζε ηέηνην δεχγνο αθηηλνβνιηψλ, νπφηε ζρεκαηίδνληαη νη θσ-

ηεηλέο γξακκέο ηνπο πάλσ ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα. 

 

ην θάζκα ηνπ ιεπθνχ θσηφο δελ έρνπκε γξακκέο, επεηδή δελ έρνπκε 

απμεκέλν ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Δμεγήζακε, δειαδή, φηη ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεηαη ην ελεξγεηαθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ θαη ε ηζρχ ηνπο. 

  



37 
 

 

10. Η εμήγεζε ηνπ θσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ. 

 

 

«ΣΟ ΦΩΣΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ 

Δίλαη γεγνλφο φηη όζν κηθξόηεξν είλαη ην κήθνο θύκαηνο κηαο αθηη-

λνβνιίαο ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην ελεξγεηαθό πεξηερόκελό ηεο. Έηζη, 

φηαλ κηα ππεξηψδεο αθηηλνβνιία πέθηεη πάλσ ζε κηα κεηαιιηθή επηθά-

λεηα ηε «ρηππάεη» πνιχ ζθιεξφηεξα απ’ φζν ην ζπλεζηζκέλν νξαηφ θσο.  

ηαλ ε κεηαιιηθή επηθάλεηα ιάκπεη ζην νξαηφ θσο, δε ζπκβαίλεη ηί-

πνηα ην ηδηαίηεξν, παξά ε αλάθιαζε ηνπ θσηφο. ηαλ φκσο, ε κεηαιιηθή 

επηθάλεηα βάιιεηαη απφ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, ην ρηχπεκα είλαη πνιχ 

δπλαηφ θαη δε κέλεη ρσξίο ζπλέπεηεο. Ο Σφκζνλ αλαθάιπςε φηη ηα κέ-

ηαιια φηαλ θσηίδνληαη κε ππεξηψδεο θσο ράλνπλ ειεθηξφληα θαη νλφκα-

ζε ην θαηλφκελν απηφ θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν». 

Καζψο ε επηζηεκνληθή έξεπλα πάλσ ζην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν 

πξνρσξνχζε βαζχηεξα, θάλεθε φηη ειεθηξφληα κπνξνχζαλ λα απνδε-

ζκεπηνχλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ ζψκα αξθεί ηνχην λα αθηηλνβνιεζεί κε 

αξθεηά «ζθιεξή» αθηηλνβνιία».  

«Πσο βξήθακε ηελ ππξεληθή ελέξγεηα», Ηζαάθ Αζίκσθ, Copyright γηα 

ηελ ειιεληθή γιψζζα: Παλεπηζηεκηαθφο Σχπνο, Φ.Κατάθα& ΗΑ Ο.Δ., 

ζειίδα 18. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Ζ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, φπσο εμεγήζακε θέξεη πάξα πνιχ ηζρπξφ 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ αι-

ιά θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Δπνκέλσο,  

ηαλ ηζρπξά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πεξάζνπλ ή πέζνπλ πάλσ ζε 

έλα κέηαιιν, ζπκβαίλεη ην εμήο: 

α) Σα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ησλ δνκηθψλ ιί-

ζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ κεηάιινπ. 

β) Σα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ησλ δνκηθψλ 

ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ κεηάιινπ. 

Έηζη, ηα ειεθηξφληα ησλ κεηάιισλ ηφηε έιθνληαη απφ ηα πνιχ ηζρπξά 

θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. 

Απηή είλαη ε εμήγεζε ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ αλαθάιπ-

ςε ν δηάζεκνο επηζηήκνλαο Σφκζνλ.  

Γηα ην ίδην ζέκα ζα αλαθεξζνχκε θαη πην θάησ.  
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11. Η εμήγεζε ηεο απόζπαζεο ειεθηξνλίσλ από ηα δηάθνξα ρεκη-

θά ζηνηρεία ιόγσ ηεο πηώζεο ζε απηά ησλ δηαθόξσλ αθηηλνβνιηώλ.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ αιιά θαη ε-

ιεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηελ πξώηε ηνπ θσηόο πάλσ ζε ρεκηθά ζηνη-

ρεία. 

 

 

 

«20-4 Σν θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν (πνηνηηθά). 

[…] Σν ζρήκα 20-8 δείρλεη ηα ρξψκαηα ηνπ θσηφο πνπ κπνξνχλ λα 

απνζπάζνπλ ειεθηξφληα απφ καγλήζην, ιίζην θαη θαίζην.  

Σν καγλήζην, φπσο θαη ν ςεπδάξγπξνο, απαηηεί ππεξηψδεο θσο. 

Σν ιίζην ζα απνδψζεη ηα ειεθηξφληά ηνπ κε ππεξηψδεο θσο θαζψο θαη 

κε ηψδεο, κπιε, πξάζηλν αιιά φρη κε θίηξηλν.  

Με ην θαίζην κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θσο φισλ ησλ ρξσκά-

ησλ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, θαζψο θαη θίηξηλν –πνξηνθαιί.  

 

 

 
 

Σπ. 20-8 Δηάγναμμα πμο δείπκεη ηα πνώμαηα  ημο θςηόξ πμο μπμνμύκ κα 

πνμθαιέζμοκ εθπμμπή ειεθηνμκίςκ από μαγκήζημ, ιίζημ θαη θαίζημ. 

 

 

ε φιεο ηη πεξηπηψζεηο ε αχμεζε ηεο εληάζεσο ηνπ θσηφο ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο κέζα απφ ην θχθισκα, δειαδή αχμεζε ηνπ αξηζ-

κνχ ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη αλά κνλάδα ρξφλνπ. Γελ κπν-

ξνχκε ζε θακία πεξίπησζε λα αληηθαηαζηήζνκε ην ρξψκα κε έληαζε. Γηα 

παξάδεηγκα, αθφκε θαη κία δέζκε θηηξίλνπ ρξψκαηνο πςειήο εληάζεσο, 

δελ ζα παξάγεη ξεχκα ζε έλα θσηνθχηηαξν κε θάζνδν καγλεζίνπ». 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζει. 445. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

α) Σν ρξψκα ηνπ θσηφο, εμεγήζακε, πεξηέρεη ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, θαηά δεχγε, πνπ έιθνληαη. 

ηαλ ινηπφλ μερσξίζνπκε, π.ρ. έλα απφ ηα επηά απηά δεχγε ηεο αθηη-

λνβνιίαο ηνπ νξαηνχ θσηφο, π.ρ. ην θίηξηλν, αζθψληαο έιμε πάλσ ζηελ 
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ζχλζεηε αθηηλνβνιία ηνπ ιεπθνχ θσηφο (κέζσ ηνπ πξίζκαηνο θιπ, φπσο 

παξαπάλσ εμεγήζακε), ζηελ ζπλέρεηα, επεηδή απηφ ην επηκέξνπο ρξψκα 

είλαη κεκνλσκέλν θαη δελ δηαζπάηαη άιιν, φζν θη αλ ην εληζρχζνπκε ή 

ηνπ απμήζνπκε ηελ έληαζε ή ηελ κεηψζνπκε, πάιη θίηξηλν ζα πάξνπκε, 

γηαηί απιά ην θίηξηλν ρξψκα είλαη κεκνλσκέλε αθηηλνβνιία πνπ δελ δηα-

ζπάηαη πιένλ. 

 

β) Σα δηάθνξα ρεκηθά ζηνηρεία (απφ καγλήζην, ιίζην θαη θαίζην θ.ιπ.) 

θέξνπλ δηαθνξεηηθή ηελ ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο ζε απηά, θη 

απηφ νθείιεηαη ζηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο, φπσο επεμεγήζακε ζε άιιν θε-

θάιαην (βιέπε ζρεηηθά). 

Πην αλαιπηηθά λα πηνχκε ηα εμήο: 

 

β1) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Σν καγλήζην, φπσο θαη ν ςεπδάξγπ-

ξνο, απαηηεί ππεξηψδεο θσο (γηα λα απνδψζνπλ ειεθηξφληα)». 

Δπεμήγεζε: 

ηαλ απαηηείηαη ππεξηψδεο θσο (πνπ είλαη ε πην ηζρπξή κνξθή αθηηλν-

βνιίαο πξνθεηκέλνπ λα απνζπαζηνχλ ειεθηξφληα απφ έλα ρεκηθφ ζηνη-

ρείν, απηφ ζεκαίλεη φηη ην ελ ιφγσ (ην ζπγθεθξηκέλν) ρεκηθφ ζηνηρείν 

θέξεη επίζεο πνιχ ηζρπξνχο ηνπο ρεκηθνχο ηνπ δεζκνχο, ή αιιηψο θέξεη 

πνιχ ηζρπξή ηελ έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζπλνιηθά.  

Έηζη, ιφγσ ηεο ηζρπξήο ηνπο απηήο έιμεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα, ησλ 

δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ θπξίσο (πνπ είλαη θαη ηα πεξηζζφηεξα θαη 

πην ηζρπξά ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ 

ειεθηξνλίσλ)  έιθνπλ ηα ειεθηξφληά ηνπο (=ησλ αηφκσλ ηνπο) σο εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ 

πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ) θπ-

ξίσο, έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξνλίσλ, 

νπφηε ηα ειεθηξφληα απηά είλαη δχζθνιν λα απνζπαζηνχλ θαη ρξεηάδεηαη 

πνιχ ηζρπξή αθηηλνβνιία ή πνιχ ηζρπξή έιμε απφ άιια ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία ψζηε λα απνζπαζηνχλ.  

Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

πφινπο ησλ πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσ-

ηνλίσλ) θπξίσο, έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειε-

θηξνλίσλ, νπφηε ηα ειεθηξφληα απηά είλαη δχζθνιν λα απνζπαζηνχλ θαη 

ρξεηάδεηαη πνιχ ηζρπξή αθηηλνβνιία ή πνιχ ηζρπξή έιμε απφ άιια ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία ψζηε λα 

απνζπαζηνχλ. 

Απηφ ινηπφλ ην ζηνηρείν, ην καγλήζην, θέξεη πνιχ ηζρπξή ηελ έιμε κε-

ηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ηνπ. 
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Δμαηηίαο απηνχ πξνθχπηεη φηη νη αθηηλνβνιίεο ηνπ ππεξηψδνπο θσηφο, 

θέξνπλ ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπο πην ηζρπξά απφ ηα αληίζηνηρα καγλεηη-

θά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ε-

ιεθηξνλίσλ ηνπ ζηνηρείνπ καγλεζίνπ ή ηνπ ςεπδαξγχξνπ. 

 

β2) Αλαθέξζεθε πην πάλσ επίζεο φηη: «Σν ιίζην, ζα απνδψζεη ηα ειε-

θηξφληά ηνπ κε ππεξηψδεο θσο θαζψο θαη κε ηψδεο, κπιε, πξάζηλν αιιά 

φρη κε θίηξηλν». 

Δπεμήγεζε: 

ηαλ απαηηείηαη φρη απνθιεηζηηθά ην πνιχ ηζρπξφ ζε θνξηίν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ππεξηψδεο θσο (πνπ είλαη ε πην ηζρπξή κνξθή αθηηλνβνιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα απνζπαζηνχλ ειεθηξφληα απφ έλα ρεκηθφ ζηνηρείν, αιιά 

κπνξεί λα γίλεη ε απφζπαζε ειεθηξνλίσλ θαη κε αθηηλνβνιίεο κε ιηγφηε-

ξν ελεξγεηαθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ (π.ρ. κε ηψδεηο, κπιε θαη πξά-

ζηλεο αθηηλνβνιίεο) απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα, ζπλνιηθά, ζην 

παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλν ρεκηθφ ζηνηρείν, ζην ιίζην, έρνπκε ιηγφηεξν η-

ζρπξά ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ ηνπ λα έιθνληαη ζε απηφ ην ρεκηθφ ζηνηρείν. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα απνζπψληαη ηα ειεθηξφληά ηνπ θαη κε α-

θηηλνβνιίεο κηθξφηεξεο ηζρχνο ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Δμαηηίαο απηνχ πξνθχπηεη φηη νη αθηηλνβνιίεο: ππεξηψδεο θσο θαζψο 

θαη ηψδεο, κπιε θαη πξάζηλν, θέξνπλ ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά 

θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπο πην η-

ζρπξά απφ ηα αληίζηνηρα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπ ζηνηρείνπ ιηζίνπ. 

 

β3) Αλαθέξζεθε πην πάλσ επίζεο φηη: «Με ην θαίζην κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θσο φισλ ησλ ρξσκάησλ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέ-

λσο, θαζψο θαη θίηξηλν-πνξηνθαιί (πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηα ειε-

θηξφληά ηνπ)».  

Δπεμήγεζε: 

ηαλ απαηηείηαη αθφκε ιηγφηεξεο ηζρχνο ελεξγεηαθφ θνξηίν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πξνθεηκέ-

λνπ λα απνζπάζεη ειεθηξφληα απφ ην ελ ιφγσ ρεκηθφ ζηνηρείν ηνπ θαηζί-

νπ, απηφ ζεκαίλεη φηη ην παξαπάλσ ρεκηθφ ζηνηρείν θέξεη αθφκε ραια-

ξφηεξεο ή κηθξφηεξεο-αζζελέζηεξεο ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ. 

Δμαηηίαο απηνχ πξνθχπηεη φηη νη αθηηλνβνιίεο: ππεξηψδεο θσο θαζψο 

θαη ηψδεο, κπιε, πξάζηλν θαη θίηξηλν-πνξηνθαιί, θέξνπλ ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειε-

θηξνλίσλ ηνπο πην ηζρπξά απφ ηα αληίζηνηρα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειε-

θηξνλίσλ ηνπ ζηνηρείνπ θαηζίνπ. 
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Δπνκέλσο, φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα κηαο αθηηλνβνιίαο θσηφο είλαη η-

ζρπξφηεξα ζε ελεξγεηαθφ θνξηίν απφ ηελ έιμε πνπ εμαζθείηαη κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ζην ίδην ην ρεκηθφ ζηνηρείν απφ ηνπο δχν εζσηεξηθνχο ηνπ πφ-

ινπο, θαη θπξίσο ηνπ δνκηθνχ ιίζνπ ηνπ πξσηνλίνπ, (απφ ηνλ εζσηεξηθφ-

βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ πξσηνλίνπ θαη 

απφ ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ηνπ δνκηθνχ ιίζνπ ηνπ πξσηνλίνπ), ηφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ηεο αθηηλν-

βνιίαο απνζπνχλ ειεθηξφληα απφ ην ρεκηθφ απηφ ζηνηρείν θαη δεκηνπξ-

γείηαη ε ξνή ησλ ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ ή δεκηνπξγείηαη ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα. 

 

  



42 
 

 

12. Η εμήγεζε ηεο θόξηηζεο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θηάλνπλ από 

ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν, ε εμήγεζε ηεο θόξηηζήο ησλ κε καγλε-

ηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο απόθηεζεο ζεηηθνύ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ζηα ειε-

θηξόληα ηεο αλόδνπ.  

Σν νλνκάδνληαη ηόληα πξσηνλίσλ. 

Η έλλνηα ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηεο αλόδνπ (αλνδηθό 

ειεθηξηθό ξεύκα). 

Η έλλνηα ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ αλό-

δνπ θαη θαζόδνπ. 

 

 

Γηα λα εμεγήζνπκε ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν, είλαη αλάγθε λα ε-

μεγήζνπκε θαη ην θεθάιαην ηνπειεθηξηζκνχ ζπγρξφλσο, επεηδή ιφγσ 

ηνπ θσηφο πξνθαιείηαη ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Ωο ηψξα εκείο κηιήζακε γηα ην θσο, αιιά δελ κηιήζακε αξθεηά γηα ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα, πνπ ζα επηρεηξήζνπκε πην θάησ. 

 

«20-4 Σν θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν (πνηνηηθά). 

[…] Ζ πιάθα πνπ θνξηίδνκε δελ είλαη αλάγθε λα είλαη αξρηθά θνξηη-

ζκέλε. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα θσηνθχηηαξν, φπσο δείρλεη 

ην ζρήκα 20-7.  

 

 
 
Σπήμα 20-7 Έκα θςημθύηηανμ. Όηακ ημ θύηηανμ θςηίδεηαη με θςξ, ειεθηνόκηα 

εθπέμπμκηαη από ηεκ θοιηκδνηθή πιάθα, ηεκ θάζμδμ θαη ζοιιέγμκηαη από έκα ζονμά-

ηηκμ ειεθηνόδημ, ηεκ άκμδμ. Τμ θύηηανμ έπεη εθθεκςζεί από αένα. 

 



43 
 

 

Ζ θάζνδνο έρεη κεγάιε επηθάλεηα θαη είλαη θαιπκκέλε κε ην πιηθφ απφ 

ην νπνίν ζέινπκε λα απνζπάζνκε ειεθηξφληα. Ζ άλνδνο απνηειείηαη απφ 

κηα ιεπηή ξάβδν θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην θαηεπζείαλ θσο κε έλα θνκ-

κάηη καχξεο ηαηλίαο. ηαλ ε θάζνδνο θαη ε άλνδνο ζπλδένληαη εμσηεξηθά 

κε έλα ζχξκα, ηα ειεθηξφληα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ θάζνδν θαη ζπι-

ιέγνληαη ζηελ άλνδν ξένπλ πάιη πίζσ κε έλα ζχξκα. Σν ξεχκα πνπ πα-

ξάγεηαη  κπνξεί λα κεηξεζεί κε έλα κηθξνακπεξφκπεηξν. 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζει. 445. 

 

Δπίζεο: 

«20-5Η θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ θσηνειεθηξνλίσλ. 

ηαλ πέθηεη θσο επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο θαζφδνπ ελφο θσηνθπηηά-

ξνπ θαη απειεπζεξψλεη θσηνειεθηξφληα, ηα ειεθηξφληα αθήλνπλ ηελ ε-

πηθάλεηα κε δηάθνξεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Μπνξνχκε λα απνδείμνπκε φηη 

απηφ ζπκβαίλεη εθαξκφδνληαο κία δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ ειε-

θηξνδίσλ ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, πνπ ε θάζνδνο λα είλαη ζεηηθή σο πξνο 

ηελ άλνδν (ζρ. 20-9).  

 

 
 

 
Σπ. 20-9 Τμ θύθιςμα ζημ μπμίμ είκαη ζοκδεδεμέκμ ημ θςημθύηηανμ επηηνέ-

πεη ηε νύζμηζε ηεξ δηαθμνάξ δοκαμηθμύ μεηαλύ θαζόδμο θαη ακόδμο. Η θηκε-

ηηθή επαθή είκαη ζοκδεδεμέκε ζηεκ άκμδμ θαη μπμνεί κα νοζμηζηεί έηζη, ώζηε 

κα ηεκ ζέηεη ζε ζεηηθό είηε ζε ανκεηηθό δοκαμηθό ζε ζπέζε με ηεκ θάζμδμ. 
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Έηζη ηα ειεθηξφληα ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ ζηελ «αλήθνξν» θαη λα π-

πεξληθήζνπλ ηελ επηβξαδπληηθή ηάζε γηα λα θηάζνπλ ζηελ άλνδν. Κα-

ζψο απμάλεηαη ε επηβξαδπληηθή ηάζε, ην ξεχκα ζην θχθισκα ειαηηψλε-

ηαη.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζην παξαπάλσ ζέκα πξέπεη λα νξίζνπκε κε α-

θξίβεηα ηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ηφζν ζην θαζνδη-

θφ ειεθηξηθφ ξεχκα, φζν θαη αλνδηθφ ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Γη’ απηφ ζα θάλνπκε κηα αλαδξνκή ζηνλ ειεθηξηζκφ κε βάζε ηα ζηνη-

ρεία θαη φζα κάζακε σο ηψξα. 

 

 

Α) Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θηάλνπλ απφ ηελ 

θάζνδν πξνο ηελ άλνδν, ε εμήγεζε ηεο θφξηηζήο ησλ κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο απφθηεζεο ζεηηθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζηα ειεθηξφ-

ληα ηεο αλφδνπ.  

Ση νλνκάδνληαη ηφληα πξσηνλίσλ ή απιά ηφληα πξσηνλίσλ. 

Ζ έλλνηα ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο αλφδνπ (αλνδηθφ ε-

ιεθηξηθφ ξεχκα). 

Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ αλφδνπ 

θαη θαζφδνπ. 

 

 

Διέρζε παξαπάλσ φηη: «ηαλ ε θάζνδνο θαη ε άλνδνο ζπλδένληαη ε-

μσηεξηθά κε έλα ζχξκα, ηα ειεθηξφληα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ θάζνδν 

θαη ζπιιέγνληαη ζηελ άλνδν ξένπλ πάιη πίζσ κε έλα ζχξκα. Σν ξεχκα 

πνπ παξάγεηαη  κπνξεί λα κεηξεζεί κε έλα κηθξνακπεξφκπεηξν». 

Ζ εμήγεζε απηνχ έρεη φπσο παξαθάησ: 

Σα ειεθηξφληα μεθηλνχλ απφ ηελ θάζνδν θαη θαηαιήγνπλ ζηελ άλνδν. 

Ζ άλνδνο θέξεη ζεηηθφειεθηξηθφ θνξηίν.  

Ζ άλνδνο φκσο δελ θέξεη κφλνλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, αιιά ην ζε-

ηηθφ απηφ ειεθηξηθφ θνξηίν ππνθξχπηεη απφ θάησ φηη εθεί ππάξρνπλ η-

ζρπξά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ππάξρεη δειαδή ελέξγεηα 

ζεκειησδψληφλησλπξσηνλίσλ, ε νπνία έρεη θνξηίζεη ηνπο εζσηεξηθνχο 

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ηνπ ειεθηξνδίνπ ηεο αλφδνπ. 

Γη’ απηφ, φηαλ ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ φηαλ θηάζνπλ ζηελ άλνδν, 

ηφηε θνξηίδνληαη απφ ηελ άλνδν, σο εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ θνξηίδνπλ ηφηε (εθεί 

ζηελ άλνδν) ηα εξρφκελα ειεθηξφληα, θαη κάιηζηα ηα θνξηίδνπλ ζηνπο 

εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσληνπο. 

Σφηε ηα ειεθηξφληα απηά απνθηνχλ ηζρπξφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, θαζψο κε απηφ έρνπλ θνξηηζηεί απφ ηελ άλνδν. Έηζη εμεγεί-
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ηαη επίζεο φηη ηα ειεθηξφληα απηά, πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ άλνδν, θέξνπλ 

ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Με άιια ιφγηα ηα ειεθηξφληα απηά, πνπ ήξζαλ 

απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν, δελ θέξνπλ κφληκα αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν, αιιά φηαλ θνξηηζηνχλ απφ ηελ άλνδν κε ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο α-

λφδνπ (απμάλνληαο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο), ηφηε απηφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο γίλεηαη ηζρπξφηεξν απφ 

εθείλν ησλ ζεκειησδψληφλησλειεθηξνλίσλ ηνπο (ην νπνίν θέξνπλ ζηνλ 

άιιν εζσηεξηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). 

Σφηε ηα ειεθηξφληα απηά ζπκπεξηθέξνληαη κε θχξην, ραξαθηεξηζηηθφ 

πιένλ φρη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο, αιιά κε θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν εθείλν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο εμαηηίαο ηνπ ν-

πνίνπ απνθηνχλ θαη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Γη’ απηφ ηα ειεθηξφληα ηεο 

αλφδνπ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θη φρη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξ-

ηίν. Απηά ηα ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ σο θχξην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν εθείλν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ ηα νλνκάδνπκε ηφληα πξσηνλίσλ ή απιά ηφληα πξσηνλίσλ (ζε αληίζε-

ζε κε ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ είλαη θαζαξήο κνξθήο ελέξ-

γεηα). Απηά ηα ειεθηξφληα πιένλ πνπ θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη θέ-

ξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν νλνκάδνληαη ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζπκπε-

ξηθέξνληαη ζαλ κηθξνί δνκηθνί ιίζνη ησλ πξσηνλίσλ. 

 

ηελ άλνδν φκσο ηα ειεθηξφληα δελ θνξηίδνληαη κφλνλ κε ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, κε ην 

νπνίν έιθεηαη ν εζσηεξηθφο ηνπο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ 

πξσηνλίσλ. ηελ άλνδν, ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλπξσηνλίσλ απσζεί ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξ-

ηίν ησλ ζεκειησδψληφλησλειεθηξνλίσλ ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ (ζην εζσηεξηθφ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ, φπνπ 

ππάξρεη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), επεηδή ήδε ηα 

ειεθηξφληα απηά, ηα εξρφκελα απφ ηελ θάζνδν, έρνπλ θηάζεη ζηηο «ζρε-

ηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο» φηαλ βξεζνχλ κέζα ζηελ άλνδν. Σφηε ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχλ ηα ειεθηξφληα απηά.  

Απηή είλαη ε εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ 

παίξλνπλ ηα ειεθηξφληα απηά,ή αιιηψο παίξλνπλ κηα δχλακε ψζεζεο απφ 

ηελ άλνδν, κηα δχλακε άπσζεο απφ ηνλ ρψξν-πφιν ηεο αλφδνπ. 

 

Σα ειεθηξφληα απηά απσζνχκελα απφ ηελ άλνδν θέξνπλ ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν θαη επίζεο ην θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο 

θνξηίν είλαη εθείλν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο (κε απηφ έ-
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ρεη θνξηηζηεί πνιχ ηζρπξά ν εζσηεξηθφο ηνπο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ). 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ αθελφο, αιιά θαη ησλ ζεκειησδψ-

ληφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ αθεηέξνπ, έρνπκε έιμε απηψλ ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ πνπ απσζνχληαη απφ ηελ άλνδν, επεηδή αθξηβψο ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ είλαη ην 

θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε απηά ηα ειεθηξφληα πνπ απσ-

ζνχληαη απφ ηελ άλνδν), έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλί-

σλ, ηα νπνία θέξεη ε θάζνδνο. (Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο 

θαζφδνπ, ηα θέξνπλ ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ, ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο. Απηά 

ηφηε έιθνπλ ηα απσζνχκελα απφ ηελ άλνδν ηφληα πξσηνλίσλ). Έηζη, ηφηε 

ε θάζνδνο έιθεη ηα ειεθηξφληα απηά ηα νπνία έρνπλ ηελ ηάζε λα έιθν-

ληαη απφ ηελ θάζνδν θαη λα θαηεπζχλνληαη πξνο απηή. 

Απηή ε δχλακε έιμεο ησλ απσζνχκελσλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ άλνδν 

θαη ε έιμε ηνπο απφ ηελ θάζνδν, καο είλαη γλσζηή σο δηαθνξά δπλακη-

θνχ κεηαμχ αλφδνπ θαη θαζφδνπ. 

Έηζη ηα ειεθηξφληα ηεο αλφδνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ θάζνδν, αθνχ 

έιθνληαη απφ απηήλ. 

Να αλαθέξνπκε εδψ φηη ε θφξηηζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ άλνδν κε ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηεο αλφδνπ νθείιεηαη ζηελ πεξη-

ζηξνθή ησλ ειεθηξνλίσλ γχξσ απφ ηα πξσηφληα ηεο αλφδνπ. πσο α-

θξηβψο ζηνλ καγλεηηζκφ έλα ζηδεξέλην αληηθείκελν αλ ην ηξίβνπκε ζπλέ-

ρεηα πξνο ηελ ίδηα θνξά γίλεηαη θη απηφ καγλήηεο, έηζη θη εδψ φηαλ ην 

ειεθηξφλην πεξηζηξέθεηαη ζπλέρεηα κε ηελ ίδηα θνξά γχξσ απφ ην πξσ-

ηφλην ηεο αλφδνπ, βξίζθεηαη κέζα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν 

ηνπ πξσηνλίνπ απηνχ, νπφηε θνξηίδεηαη κε απηφ ην πεδίν (εμεγήζακε φηη 

ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν δελ είλαη αφξηζην, αιιά είλαη κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν πνπ εθπέκπεηαη απφ ην πξσηφλην ηνπ 

ππξήλα, επεηδή απηφ θέξεη δχν εζσηεξηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, 

βιέπε ζε άιιν θεθάιαην ζρεηηθά). Γίλεηαη δειαδή «ηξηβή» ηνπ πεξη-

ζηξεθφκελνπ ειεθηξνλίνπ πάλσ ζην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν 

ηνπ πξσηνλίνπ ηεο αλφδνπ. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Β) Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θηάλνπλ απφ ηελ 

άλνδν πξνο ηελ θάζνδν, ε εμήγεζε ηεο θφξηηζήο ησλ κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο απφθηεζεο αξλεηηθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζηα ειε-

θηξφληα ηεο θαζφδνπ.  

Ση νλνκάδνληαη ηφληα ειεθηξνλίσλ ή απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 
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Ζ έλλνηα ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο θαζφδνπ (θαζνδηθφ 

ειεθηξηθφ ξεχκα). 

Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ θαζφδνπ 

θαη αλφδνπ. 

Ση νλνκάδνληαη αξλεηηθά πξσηφληα. 

 

βιέπε ζηελ επφκελε ζειίδα → 
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13. Η εμήγεζε ηεο θόξηηζεο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θηάλνπλ από 

ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν, ε εμήγεζε ηεο θόξηηζήο ησλ κε καγλε-

ηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο απόθηεζεο αξλεηηθνύ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ζηα ε-

ιεθηξόληα ηεο θαζόδνπ.  

Ση νλνκάδνληαη ηόληα ειεθηξνλίσλ ή απιά ηόληα ειεθηξνλίσλ.  

Η έλλνηα ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηεο θαζόδνπ (θαζν-

δηθό ειεθηξηθό ξεύκα). 

Η έλλνηα ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ θαζό-

δνπ θαη αλόδνπ. 

Ση νλνκάδνληαη αξλεηηθά πξσηόληα. 

 

 

ε ζπλέρεηα απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην λα πνχκε ηα εμήο: 

 

Σα ειεθηξφληα ινηπφλ ηεο αλφδνπ, απσζνχληαη απφ απηήλ θαη έιθν-

ληαη απφ ηελ θάζνδν, ιφγσ ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ πνπ εμεγήζακε. 

Ζ θάζνδνο θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν.  

Ζ θάζνδνο φκσο δελ θέξεη κφλνλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, αιιά ην 

αξλεηηθφ απηφ ειεθηξηθφ θνξηίν ππνθξχπηεη απφ θάησ φηη εθεί ππάξρνπλ 

ηζρπξά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ππάξρεη δειαδή ελέξ-

γεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ε νπνία έρεη θνξηίζεη ηνπο εζσηε-

ξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ηνπ ειεθηξνδίνπ ηεο θα-

ζφδνπ. 

Γη’ απηφ, φηαλ ηα ειεθηξφληα ηεο αλφδνπ φηαλ θηάζνπλ ζηελ θάζνδν, 

ηφηε θνξηίδνληαη απφ ηελ θάζνδν, σο εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ θνξηίδνπλ ηφηε (ε-

θεί ζηελ θάζνδν) ηα εξρφκελα ειεθηξφληα απφ ηελ άλνδν, θαη κάιηζηα ηα 

θνξηίδνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο. Σφηε ηα ειεθηξφληα απηά απνθηνχλ ηζρπξφ θνξ-

ηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, θαζψο κε απηφ έρνπλ θνξηηζηεί απφ 

ηελ θάζνδν. Έηζη εμεγείηαη επίζεο φηη ηα ειεθηξφληα απηά, πνπ μεθηλνχλ 

απφ ηελ θάζνδν, θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Με άιια ιφγηα ηα 

ειεθηξφληα απηά, πνπ ήξζαλ απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν, δελ θέξνπλ 

κφληκα ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, αιιά φηαλ θνξηηζηνχλ απφ ηελ θάζνδν 

κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ (απμάλνληαο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

ηνπο θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο 

πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο), ηφηε απηφ ην καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ηνπο γίλεηαη ηζρπξφηεξν απφ εθείλν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

ηνπο (ην νπνίν θέξνπλ ζηνλ άιιν εζσηεξηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ).   

Σφηε ηα ειεθηξφληα απηά ζπκπεξηθέξνληαη κε θχξην, ραξαθηεξηζηηθφ 

πιένλ φρη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-
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λησλ πξσηνλίσλ ηνπο (πνπ είραλ πξνζιάβεη απφ ηελ άλνδν), αιιά κε θχ-

ξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν εθείλν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπο εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ απνθηνχλ θαη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν. Γη’ απηφ ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν θη φρη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηά ηα ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ 

σο θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν εθείλν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηα νλνκάδνπκε ηφληα ειεθηξνλίσλ ή απιά ηφληα 

ειεθηξνλίσλ (ζε αληίζεζε κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη 

θαζαξήο κνξθήο ελέξγεηα). Απηά ηα ειεθηξφληα πιένλ πνπ θέξνπλ ηζρπ-

ξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν νλνκάδνληαη ηφληα 

ειεθηξνλίσλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη φπσο νη δνκηθνί ιίζνη ησλ ειεθηξνλί-

σλ πνπ δελ έρνπλ γίλεη ηφληα πξσηνλίσλ (πνπ δελ έρνπλ θνξηηζηεί κε ζε-

κειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ). 

 

ηελ θάζνδν φκσο ηα ειεθηξφληα δελ θνξηίδνληαη κφλνλ κε ην καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, κε 

ην νπνίν έιθεηαη ν εζσηεξηθφο ηνπο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ 

ειεθηξνλίσλ. ηελ θάζνδν, ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απσζεί ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ 

ειεθηξνλίσλ (ζην εζσηεξηθφ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ, φπνπ 

ππάξρεη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), επεηδή ήδε ηα ειε-

θηξφληα απηά, ηα εξρφκελα απφ ηελ άλνδν, έρνπλ θηάζεη ζηηο «ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο» φηαλ βξεζνχλ κέζα ζηελ θάζνδν. Σφηε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ απσζνχλ ηα ειεθηξφληα απηά.  

Απηή είλαη ε εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ 

παίξλνπλ ηα ειεθηξφληα απηά, ή αιιηψο παίξλνπλ κηα δχλακε ψζεζεο 

απφ ηελ θάζνδν, κηα δχλακε άπσζεο απφ ηνλ ρψξν-πφιν ηεο θαζφδνπ. 

 

Σα ειεθηξφληα απηά απσζνχκελα απφ ηελ θάζνδν θέξνπλ αξλεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν θαη επίζεο ην θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο 

θνξηίν είλαη εθείλν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο (κε απηφ 

έρεη θνξηηζηεί πνιχ ηζρπξά ν εζσηεξηθφο ηνπο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ). 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ αθελφο, αιιά θαη ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ αθεηέξνπ, έρνπκε έιμε απηψλ ησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ απσζνχληαη απφ ηελ θάζνδν, επεηδή αθξηβψο ζηηο ζρε-

ηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ εί-

λαη ην θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζηνπο εζσηεξηθνχο 

πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε απηά ηα ειεθηξφληα πνπ 

απσζνχληαη απφ ηελ θάζνδν), έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ, ηα νπνία θέξεη ε άλνδνο (θέξνπλ ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα 

ηεο αλφδνπ, ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-
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λίσλ ηνπο. (Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ, ηα θέξνπλ 

ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ, ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο. Απηά ηφηε έιθνπλ ηα απσζνχ-

κελα απφ ηελ θάζνδν ηφληα ειεθηξνλίσλ). Έηζη, ηφηε ε άλνδνο έιθεη ηα 

ειεθηξφληα απηά ηα νπνία έρνπλ ηελ ηάζε λα έιθνληαη απφ ηελ άλνδν θαη 

λα θαηεπζχλνληαη πξνο απηή.  

Απηή ε δχλακε έιμεο ησλ απσζνχκελσλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν 

θαη ε έιμε ηνπο απφ ηελ άλνδν, καο είλαη γλσζηή σο δηαθνξά δπλακηθνχ 

κεηαμχ θαζφδνπ θαη αλφδνπ. 

Έηζη ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ άλνδν, αθνχ 

έιθνληαη απφ απηήλ. 

 

Να αλαθέξνπκε εδψ φηη ε θφξηηζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ θάζνδν κε 

ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηεο θαζφδνπ νθείιεηαη ζηελ πε-

ξηζηξνθή ησλ ειεθηξνλίσλ γχξσ απφ ηα πξσηφληα ηεο θαζφδνπ. πσο 

αθξηβψο ζηνλ καγλεηηζκφ έλα ζηδεξέλην αληηθείκελν αλ ην ηξίβνπκε ζπ-

λέρεηα πξνο ηελ ίδηα θνξά γίλεηαη θη απηφ καγλήηεο, έηζη θη εδψ φηαλ ην 

ειεθηξφλην πεξηζηξέθεηαη ζπλέρεηα κε ηελ ίδηα θνξά γχξσ απφ ην πξσ-

ηφλην ηεο θαζφδνπ, βξίζθεηαη κέζα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πε-

δίν ηνπ πξσηνλίνπ απηνχ, νπφηε θνξηίδεηαη κε απηφ ην πεδίν (εμεγήζακε 

φηη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν δελ είλαη αφξηζην, αιιά είλαη 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν πνπ εθπέκπεηαη απφ ην πξσηφλην 

ηνπ ππξήλα, επεηδή απηφ θέξεη δχν εζσηεξηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, βιέπε ζε άιιν θεθάιαην ζρεηηθά). Γίλεηαη δειαδή «ηξηβή» ηνπ πε-

ξηζηξεθφκελνπ ειεθηξνλίνπ πάλσ ζην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πε-

δίν ηνπ πξσηνλίνπ ηεο θαζφδνπ. 

Απηά ηα πξσηφληα ηεο θαζφδνπ θέξνπλ ζηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο, απμεκέλν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Γην. 

Απηφ θαη έρνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, επεηδή ην θχξην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν πξνέξρεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο, πνπ απφ πιεπξάο ειεθηξηζκνχ εί-

λαη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Έηζη, ηα πξσηφληα απηά θνξηίδνπλ ηα εξρφκελα εθεί ζηελ θάζνδν ειε-

θηξφληα κε ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν,  ζηελ νπζία ηα θνξηίδνπλ 

κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο. 

ην εξψηεκα «πσο ηα πξσηφληα απηά θνξηίδνληαη κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ», 

ε απάληεζε είλαη φηη ε θφξηηζε απηή γίλεηαη απφ ηα ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ πνπ απσζνχληαη ζην κέξνο-πφιν απηφλ. 

ηαλ δειαδή πνιιά ειεθηξφληα, ηφληα ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία έρνπλ 

πνιχ ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο απσζεζνχλ πξνο ηελ θάζνδν, εθεί δεκηνπξγνχλ 

πφιν. Ο πφινο ηνπο απηφο νθείιεηαη ζην φηη φια απηά θέξνπλ ηζρπξφηεξν 
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ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ. Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηφηε, εθεί ζηελ θάζνδν, 

έιθνληαη φια καδί ζε έλαλ πφιν (βι. ζπκπάληεην πφιν β) θαη έηζη εμα-

ζθνχλ νιφγπξά ηνπο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν. Σφηε θνξηί-

δνπλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, θαη ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα πξσηφληα πνπ ζπλαληήζνπλ εθεί ζηνλ 

πφιν ηεο θαζφδνπ. ηαλ ε παξαπάλσ θφξηηζε ζπλερίζεη λα απμάλεηαη 

θαη ζπκβεί ηα πξσηφληα απηά λα απνθηήζνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (ζηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), ζε ζχγθξηζε 

κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπο (πνπ έθεξαλ ζηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, ηφηε ηα πξσηφληα απηά ιέγνληαη αξλεηηθά πξσηφληα, επεηδή 

θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Δμαηηίαο απηψλ είλαη δπλαηή ε έιμε 

ησλ πξσηνλίσλ αλά θειχθε κέζα ζηνπο ππξήλεο ησλ αηφκσλ (ζεηηθά 

πξσηφληα θαη αξλεηηθά πξσηφληα έιθνληαη, ελψ δχν νκφζεκα ζεηηθά 

πξσηφληα απσζνχληαη).  

Απηά ηα αξλεηηθά πξσηφληα φρη κφλνλ είλαη ππαξθηά, αιιά ράξε ζε 

απηά ππάξρνπλ νη ππξεληθέο δπλάκεηο ηνπ αηφκνπ, φπσο εθζέηνπκε ζην 

επφκελν θεθάιαην. 
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14. Σα βαζύηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηόο ζπλνπηηθά. 

 

 

1) Γερφκαζηε φηη ην ιεπθφ θσο απνηειείηαη απφ επηά (7) επηκέξνπο 

αθηηλνβνιίεο φπσο είλαη θαη  ρξψκαηα ζηα νπνία αλαιχεηαη: θφθθηλν 

(εξπζξφ), πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζηλν, θπλαλφ,  βαζχ θπαλφ θαη ηψδεο.  

Γερφκαζηε δειαδή φηη ην ιεπθφ θσο απνηειείηαη απφ επηά (7) 

επηκέξνπο δεχγε αθηηλνβνιηψλ. 

 

2) Γερφκαζηε φηη ε θαζεκηά αθηηλνβνιία απνηειείηαη απφ δχν αληίζεηα 

ειεθηξηθά θνξηία: έλα ζεηηθφ θη έλα αξλεηηθφ, εθφζνλ γηα λα παξαρζεί ή 

γηα λα δηαηεξεζεί ην θσο απφ νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία ή ειεθηξηθή 

πεγή πξέπεη λα ππάξρνπλ αληίζεηα εθιεθηξηθά θνξηία (έλα + θη έλα -). 

 

3) Γερφκαζηε φηη ε θχζε ηνπ θσηφο είλαη δηηή: κάδα θαη ελέξγεηα, 

φπσο αλα θέξεη ε ζχγρξνλε ζεσξία ηνπ θσηφο. 

 

4) Γερφκαζηε φηη ε κάδα φκσο ηνπ θσηφο έιθεηαη κε ηελ ελέξγεηά ηνπ 

θαη απνηεινχλ έλα ζχλνιν, κηα νληφηεηα. 

Σφηε, θαζψο ην θσο πέθηεη πάλσ ζην πξίζκα, αλαιχεηαη, ή αιιηψο 

δηαζπάηαη ζηα επηκέξνπο κέξε-αθηηλνβνιίεο ηνπ.   

Δθείλν φκσο πνπ δηαζπάηαη απφ ηελ νληφηεηα ηνπ θσηφο είλαη ε κάδα 

ηνπ, είλαη ην κέξνο ηεο χιεο ηνπ, αθνχ ε ελέξγεηά ηνπ δελ δηαζπάηαη απφ 

ηελ χιε, απφ ην γπαιί ηνπ πξίζκαηνο. (Μάιινλ ην αληίζεην ζπκβαίλεη, 

επεηδή ην κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηφο απηφ κπνξεί λα δηαζπάζεη ην 

γπαιί αλ απμεζεί ε έληαζή ηνπ, φπσο π.ρ. ζην ιέηδεξ θ.ιπ.).  

Δπνκέλσο, ζην θσο ππάξρνπλ επηά επηκέξνπο είδε καδψλ, ηα νπνία 

δηαζπψληαη θαηά ηελ πξφζθξνπζή ηνπ ζην γπαιί ηνπ πξίζκαηνο. 

Ζ δηάζπαζε απηή γίλεηαη ιφγσ ηεο βαξχηεηαο πνπ αζθεί ε κάδα ηνπ 

γπαιηνχ πξνο ηηο επηά απηέο επηκέξνπο κάδεο ηνπ θσηφο. 

Ζ ζεσξία ηεο βαξχηεηαο καο δηδάζθεη επίζεο φηη ε κάδα π.ρ. ελφο 

αζηέξα αλ ην θσο πεξλάεη απφ θνληά ηνπ, αζθεί έιμε ή βαξχηεηα πξνο 

απηφ ην θσο, νπφηε έρνπκε ηελ θακπχισζε ηνπ θσηφο, φπσο αλέθεξε θαη 

ν Ατλζηάηλ. 

 

θεθηφκαζηε δειαδή θαη ιέκε φηη αθνχ δελ δηαζπάηαη ε ελέξγεηα ηνπ 

θσηφο απφ ην γπαιί ηνπ πξίζκαηνο, άξα εθείλν πνπ δηαζπάηαη απφ ην 

θσο είλαη ην κέξνο ηεο κάδαο ηνπ. 

Έηζη πξνθχπηνπλ απηέο νη επηά επηκέξνπο αθηηλνβνιίεο, αθνχ ε κάδα 

ηνπ θσηφο δελ είλαη κία, αιιά είλαη επηά δηαθνξεηηθά είδε καδψλ. 

Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ φηη ην θάζε είδνο κάδαο αζθεί κηα δηθή ηνπ, 

αληίζηνηρε, έιμε-βαξχηεηα πξνο ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηφο, άξα, απηά ηα 

δχν ζεκαίλνπλ φηη κε βάζε ηελ δηθή ηνπ βαξχηεηα ην θάζε είδνο ηεο 

κάδαο ηνπ θσηφο αζθεί θαη μερσξηζηή βαξχηεηα θαη έιμε πξνο ηελ 
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ελέξγεηα ηνπ θσηφο. Έηζη πξνθχπηνπλ ηα επηά απηά δηαθνξεηηθά είδε 

καδψλ απφ ηελ αξρηθή ζσκαηηδηαθή νληφηεηα ηνπ θσηφο, πνπ επεηδή ην 

θαζέλα ηνπο έιθεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ίδηα απηή έιμε-βαξχηεηα 

πξνο ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηφο, έρνπκε ηφηε αιινχ απμεκέλεαπηήλ ηελ 

ειθφκελεελέξγεηα ηνπ θσο (ζην θαζέλα απφ ηα επηά επηκέξνπο κέξε ηνπ 

ζηα νπνία αλαιχηεηαη ην θσο) θαη αιινχ ιηγφηεξν απμεκέλε απηήλ ηελ 

έιμε-βαξχηεηα πνπ αζθεί ε θαζεκηά απφ ηηο επηά απηέο επηκέξνπο κάδεο 

ηνπ θσηφο πξνο ηελ ελέξγεηά ηνπ. 

ζνλ αθνξά ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηφο εμεγήζακε απφ ηελ αξρή φηη 

έρνπκε δχν εηδψλ θνξηία ελέξγεηαο ζην θσο: έλα ζεηηθφ θη έλα αξλεηηθφ, 

ψζηε απηά ειθφκελα λα παξάγνπλ ην θσο ζηελ πεγή ηνπο ή λα ην 

δηαηεξνχλ φηαλ απηφ ηξέρεη (έλα + θαη έλα -). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, αλ απηά έρνπλ έηζη, ηφηε δερφκαζηε φηη ε κάδα ηνπ 

γπαιηνχ πάλσ ζην νπνίν δηαζιάηαη ην θσο εμαζθεί δηαθνξεηηθή έιμε 

πξνο ηα επηά απηά δηαθνξεηηθά είδε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ 

θσηφο, γηα λα έρνπκε σο απνηέιζκα απηή ηελ δηάζπαζε ηνπ 

ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ. 
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15. Οη επηά επηκέξνπο ζσκαηηδηαθέο κάδεο ηνπ θσηόο θέξνπλ 

δηαθνξεηηθό βάξνο ε θαζεκηά ηνπο.  

Η δύλακε έιμεο-βαξύηεηα ηνπ πξίζκαηνο πνπ ηα έιθεη.  

Ο ππνινγηζκόο ηνπ βάξνπο ηνπ ζσκαηηδηαθνύ κέξνπο ηεο θαζεκηάο 

αθηηλνβνιίαο ηνπ (νξαηνύ κέξνπο) ηνπ θσηόο.   

 

 

Αλ ινηπφλ απηά είλαη έηζη, ηφηε ε αλάιπζε ησλ επηά επηκέξνπο 

αθηηλνβνιηψλ ηνπ θσηφο, ή ηα επηά ρξψκαηά ηνπ αιιηψο, ζεκαίλεη ην 

εμήο: 

η) Σν ηψδεο ρξψκα-αθηηλνβνιία έιθεηαη πην πνιχ απφ ηελ βαξχηεηα-

έιμε πνπ αζθείηαη πάλσ ζε απηφ ην είδνο ηεο κάδαο (κηαο κάδαο απφ ηα 

επηά δηαθνξεηηθά είδε καδψλ ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ θσηφο). Γηα 

λα ζπκβεί απηφ (γηα λα έιθεηαη δειαδή πεξηζζφηεξν απφ φια ηα άιιε 

είδε καδψλ ηνπ ζσκαηηδηαθνχ θσηφο), ζεκαίλεη φηη θέξεη ειαθξχηεξε 

ηελ κάδα ηνπ θη έηζη γίλεηαη εθηθηφ λα έιθεηαη πεξηζζφηεξν θαη λα 

θακππιψλεηαη πην πνιχ ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια επηά (ζσκαηηδηαθά) 

κέξε ηνπ θσηφο. 

[Μηιάκε φηη ε βαξχηεηα-έιμε ηνπ γπαιηνχ εμαζθείηαη ηζρπξφηεξε πξνο 

ηα πην ειαθξά είδε ησλ ζσκαηηδηαθψλ κεξψλ ηνπ θσηφο, επεηδή αθξηβψο 

είλαη πνιχ ιίγε-κηθξή. ζν δειαδή κηθξφηεξε είλαη-εμαζθείηαη ε 

βαξχηεηα απφ έλα ειαθξχ ζψκα, π.ρ. ζαλ ην γπαιί ηνπ πξίζκαηνο, ηφζν 

πην εχθνια έιθεη ηα ειαθξχηεξα ζψκαηα, φπσο ηα ζσκαηηδηαθά κέξε ηνπ 

θσηφο, παξά έιθεη ηζρπξφηεξα ηα κεγάια ζψκαηα π.ρ. κηα πέηξα ή έλα 

ραξηί, επεηδή ηα κεγάια δελ κπνξεί λα ηα έιμεη. Γειαδή φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ειαθξά ζψκαηα πεξηζζφηεξν έιθνληαη ηα ειαθξχηεξα, επεηδή είλαη 

αζζελήο ε βαξχηεηα-δχλακε πνπ έιθεη].  

ηη) Σν βαζχ θπαλφ ρξψκα έιθεηαη ιηγφηεξν ηζρπξά ζε ζχγθξηζε κε ην 

ηψδεο ρξψκα-αθηηλνβνιία. Απηφ ζεκαίλεη, ηφηε (κε ηελ ίδηα ινγηθή), φηη 

ην βαζχ θπαλφ ρξψκα-αθηηλνβνιία (πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα επηά 

κέξε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ θσηφο) θέξεη βαξχηεξε ηελ κάδα ηνπ 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ κάδα ηνπ επηκέξνπο ηψδνπο ρξψκαηνο-αθηηλνβνιίαο 

(δεδνκέλνπ φηη ζηα πνιχ ειαθξά ζψκαηα ε βαξχεηα εμαζθείηαη 

πεξηζζφηεξν ηζρπξά φζν πην ειαθξχ είλαη ην ειθφκελν ζψκα). 

ηηη) Σν θπαλφ ρξψκα έιθεηαη ιηγφηεξν ηζρπξά ζε ζχγθξηζε κε ην βαζχ 

θπαλφ ρξψκα-αθηηλνβνιία. Απηφ ζεκαίλεη, ηφηε (κε ηελ ίδηα ινγηθή), φηη 

ην θπαλφ ρξψκα-αθηηλνβνιία (πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα επηά κέξε 

ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ θσηφο) θέξεη βαξχηεξε ηελ κάδα ηνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ κάδα ηνπ επηκέξνπο βαζχ θπαλνχ ρξψκαηνο-

αθηηλνβνιίαο (δεδνκέλνπ φηη ζηα πνιχ ειαθξά ζψκαηα ε βαξχεηα 

εμαζθείηαη πεξηζζφηεξν ηζρπξά φζν πην ειαθξχ είλαη ην ειθφκελν 

ζψκα). 

ηv) Σν πξάζηλν ρξψκα έιθεηαη ιηγφηεξν ηζρπξά ζε ζχγθξηζε κε ην 

θπαλφ ρξψκα-αθηηλνβνιία. Απηφ ζεκαίλεη, ηφηε (κε ηελ ίδηα ινγηθή), φηη 

ην πξάζηλν ρξψκα-αθηηλνβνιία (πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα επηά κέξε 
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ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ θσηφο) θέξεη βαξχηεξε ηελ κάδα ηνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ κάδα ηνπ επηκέξνπο θπαλνχ ρξψκαηνο-αθηηλνβνιίαο 

(δεδνκέλνπ φηη ζηα πνιχ ειαθξά ζψκαηα ε βαξχεηα εμαζθείηαη 

πεξηζζφηεξν ηζρπξά φζν πην ειαθξχ είλαη ην ειθφκελν ζψκα). 

v) Σν θίηξηλν ρξψκα έιθεηαη ιηγφηεξν ηζρπξά ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξάζηλν ρξψκα-αθηηλνβνιία. Απηφ ζεκαίλεη, ηφηε (κε ηελ ίδηα ινγηθή), 

φηη ην θίηξηλν ρξψκα-αθηηλνβνιία (πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα επηά 

κέξε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ θσηφο) θέξεη βαξχηεξε ηελ κάδα ηνπ 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ κάδα ηνπ επηκέξνπο πξάζηλνπ ρξψκαηνο-

αθηηλνβνιίαο (δεδνκέλνπ φηη ζηα πνιχ ειαθξά ζψκαηα ε βαξχεηα 

εμαζθείηαη πεξηζζφηεξν ηζρπξά φζν πην ειαθξχ είλαη ην ειθφκελν 

ζψκα). 

vη) Σν πνξηνθαιί ρξψκα έιθεηαη ιηγφηεξν ηζρπξά ζε ζχγθξηζε κε ην 

θίηξηλν ρξψκα-αθηηλνβνιία. Απηφ ζεκαίλεη, ηφηε (κε ηελ ίδηα ινγηθή), φηη 

ην πνξηνθαιί ρξψκα-αθηηλνβνιία (πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα επηά 

κέξε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ θσηφο) θέξεη βαξχηεξε ηελ κάδα ηνπ 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ κάδα ηνπ επηκέξνπο θίηξηλνπ ρξψκαηνο-αθηηλνβνιίαο 

(δεδνκέλνπ φηη ζηα πνιχ ειαθξά ζψκαηα ε βαξχεηα εμαζθείηαη 

πεξηζζφηεξν ηζρπξά φζν πην ειαθξχ είλαη ην ειθφκελν ζψκα). 

vηη) Σν θφθθηλν-εξπζξφ ρξψκα έιθεηαη ιηγφηεξν ηζρπξά ζε ζχγθξηζε 

κε ην πνξηνθαιί ρξψκα-αθηηλνβνιία. Απηφ ζεκαίλεη, ηφηε (κε ηελ ίδηα 

ινγηθή), φηη ην θφθθηλν-εξπζξφ ρξψκα-αθηηλνβνιία (πνπ απνηειεί θαη 

έλα απφ ηα επηά κέξε ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ θσηφο) θέξεη 

βαξχηεξε ηελ κάδα ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ κάδα ηνπ επηκέξνπο 

πνξηνθαιί ρξψκαηνο-αθηηλνβνιίαο (δεδνκέλνπ φηη ζηα πνιχ ειαθξά 

ζψκαηα ε βαξχηεηα εμαζθείηαη πεξηζζφηεξν ηζρπξά φζν πην ειαθξχ 

είλαη ην ειθφκελν ζψκα). 

Δκείο γλσξίδνπκε φηη ε ηαηλία ησλ εμεξρφκελσλ ρξσκάησλ απφ ην 

πξίζκα (κεηά ηελ αλάνπζε ηνπ θσηφο), νλνκάδεηαη θάζκα. 

Δπνκέλσο, ην θάζκα δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηνα δπγαξηά πνπ 

κεηξάεη ην βάξνο ηεο θαζεκηάο απφ ηηο επηά επηκέξνπο κάδεο ηνπ 

ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ηνπ θσηφο. 

Έηζη ιέκε (απιά ηψξα), φηη π.ρ. ε ηψδεο κάδα ηνπ θσηφο είλαη 

ειαθξχηεξε απφ ηελ βαζηά γαιάδηα κάδα ηνπ. Ζ βαζηά γαιάδηα κάδα ηνπ 

θσηφο είλαη ειαθξχηεξε απφ ηελ γαιάδηα κάδα ηνπ. Ζ πξάζηλε κάδα ηνπ 

θσηφο είλαη ειαθξχηεξε απφ ηελ γαιάδηα κάδα ηνπ θ.ν.θ.  

Μπνξνχκε, επίζεο, λα πνχκε θαη ην αληίζηξνθν, π.ρ. ε εξπζξή-

θφθθηλε κάδα ηνπ θσηφο είλαη βαξχηεξε απφ ηελ πνξηνθαιί κάδα ηνπ. Ζ 

πνξηνθαιί κάδα ηνπ θσηφο είλαη βαξχηεξε απφ ηελ θίηξηλε κάδα ηνπ, 

θ.ν.θ. 

Έηζη δεδνκέλνπ ηεο κάδαο ή ελφο ζηεζξνχ κάδαο θαη δηαζηάζεσλ 

πξίζκαηνο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε θαη ην βάξνο ηψξα ηεο θαζεκηάο 

αθηηλνβνιίαο, φπσο απνηππψλεηαη ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα. Έηζη 

ππνινγίδνπκε ην βάξνο ηνπ ζσκαηηδηαθνχ κέξνπο ησλ αθηηλνβνιηψλ ηνπ 

νξαηνχ θσηφο, γηα ην νπνίν βάξνο ηνπ αλαπνηχζζνπκε θαη παξαθάησ.  
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16. Η θάζε αθηηλνβνιία ηνπ ιεπθνύ θσηόο έρεη θαη κάδα θαη βάξνο. 

Η εύξεζε ηνπ βάξνπο ηεο θάζε επηκέξνπο αθηηλνβνιίαο, αιιά θαη 

ηνπ ιεπθνύ θσηόο. 

 

 

«18-10 Γηάζιαζε από πξίζκαηα: Γηαζθεδαζκόο. 

ηαλ κηα δέζκε ιεπθνχ θσηφο πξνζπίπηεη ζε έλα πξίζκα, φπσο θαί-

λεηαη ζην ζρήκα 18-24 (β), ην ηψδεο ρξψκα απνθιίλεη πεξηζζφηεξν απφ 

φια, ελψ ην θφθθηλν απνθιίλεη ιηγφηεξν. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο γσλίαο 

πξνζπηψζεσο θαη ηεο γσλίαο δηαζιάζεσο δίλεηαη γηα θάζε ρξψκα απφ 

ηνλ λφκν ηνπ Snell. Έηζη βιέπνπκε φηη ν δείθηεο δηαζιάζεσο ηνπ γπαιηνχ 

είλαη κεγαιχηεξνο γηα ην ηψδεο ρξψκα απφ φζν είλαη γηα ην θφθθηλν. Ζ 

κεηαβνιή ηνπ δείθηε δηαζιάζεσο ζχκθσλα κε ην ρξψκα γηα έλα ηχπν 

γπαιηνχ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινχο θαθνχο, δίλεηαη απφ ηνλ πί-

λαθα 3. 

 

Πίλαθαο 3 Γείθηεο δηαζιάζεσο γπαιηνύ crown 

 

Υξψκα 

 

Ηψδεο Μπιε Πξάζηλν Κίηξηλν Πνξην- 

θαιί 

Κφθθηλν 

Γείθηεο 

Γηαζιάζεσο 

 

1,532 

 

1,528 

 

1,519 

 

1,514 

 

1,514 

 

1,513 

 

Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δείθηε δηαζιάζεσο 

γηα ηψδεο θαη θφθθηλν θσο είλαη κφλν 0,019, δειαδή ιίγν πεξηζζφηεξν 

απφ 1% ηνπ κέζνπ δείθηε 1,52…. 

Σν άπισκα (αλάιπζε) ηνπ θσηφο ζε θάζκα νλνκάδεηαη δηαζθεδαζκφο 

ηνπ θσηφο. Μειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην δέθαην έβδνκν αηψλα απφ 

ηνλ ReneDescartes (Ρελέ Νηεθάξη) θαη ηνλ IsaacNewton. Ο Newton έ-

θαλε έλα πξφζζεην πείξακα ζην νπνίν πξνζπάζεζε λα αλαιχζεη έλα 

ηκήκα ηνπ θάζκαηνο παξεκβάιινληαο έλα πξίζκα ζην θσο ελφο ζπγθε-

θξηκέλνπ ρξψκαηνο, θφθθηλνπ π.ρ. Σν κφλν πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα ηέηνην 

πείξακα είλαη φηη ην ρξψκα δηαρέεηαη πεξηζζφηεξν αιιά παξακέλεη θφθ-

θηλν. Αληίζεηα κε ην ιεπθφ θσο δελ αλαιχεηαη ζε θάζκα ρξσκάησλ». 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα 

Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, 

ζει. 404. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν δείθηεο δηαζιάζεσο καο δείρλεη ην 

βάξνο ηεο θαζεκηάο απφ ηηο επηκέξνπο αθηηλνβνιίεο ηνπ θσηφο. 

Ζ κάδα ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ηεο γπάιηλεο βάζεο ηνπ πξίζκαηνο (κέζσ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο 

πφινπο ηφζν ζηα πξσηφληα φζν θαη ζηα ειεθηξφληα), έιθεη ην θσο θαη 
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κάιηζηα έιθεη θαη ηηο επηκέξνπο αθηηλνβνιίεο ηνπ ψζηε λα δηαρσξίζεη 

απηφ ζηα επηκέξνπο ρξψκαηά ηνπ: θφθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζηλν, 

κπιε, βαζχ κπιε θαη ηψδεο. Ζ γσλία ηνπ δείθηε δηάζιαζεο απηφ αθξηβψο 

δείρλεη, φηη ππάξρεη δειαδή έιμε ησλ αθηηλνβνιηψλ απηψλ απφ ηελ κάδα 

ηνπ πξίζκαηνο.  

Δπεηδή απηφο ν δείθηεο ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο βαξχηεηαο πνπ αζθεί ε 

κάδα ηνπ γπαιηνχ πάλσ ηνπο, άξα ζηελ νπζία ν δείθηεο απηφο καο δείρλεη 

ηελ κάδα πνπ θέξνπλ νη ίδηεο απηέο επηκέξνπο αθηηλνβνιίεο ηνπ θσηφο. 

Δπνκέλσο ν παξαπάλσ δείθηεο δηαζιάζεσο είλαη ην κέηξν δχγηζεο ησλ 

αθηηλνβνιηψλ ηνπ νξαηνχ θσηφο. 
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17. Οη επηά βαζηθέο ή ζεκειηώδεηο κάδεο ηεο ύιεο ζην 

ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα. 

 

 

Δπεηδή ινηπφλ ην θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ βαζηθά ρξψκαηα ηνπ 

θσηφο δελ αλαιχεηαη πην πέξα ζε άιιεο επηκέξνπο αθηηλνβνιίεο, απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο επηκέξνπο κάδεο ζην ιεπθφ θσο. Γη’ 

απηφ θη απηά ηα ρξψκαηα νλνκάδνληαη βαζηθά ρξψκαηα, θη εκείο 

νλνκάδνπκε ηηο κάδεο ηνπ ζσκαηηδηαθνχ θσηφο, βαζηθέο ή ζεκειηψδεηο 

κάδεο. 

Γερφκαζηε δειαδή εδψ φηη νη επηά απηέο κάδεο ηνπ θσηφο δελ 

αλαιχνληαη πην πέξα (κηιάκε γηα κάδεο θη φρη γηα άηνκα), νπφηε απηέο ηηο 

επηά απηέο ζσκαηηδηαθέο κάδεο ηνπ θσηφο ηηο νλνκάδνπκε επίζεο 

βαζηθέο ή ζεκειηώδεηο κάδεο ηεο ύιεο. 

Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη νη πεξηνρέο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θάζκαηνο δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ νξαηνχ θσηφο δελ πεξηέρνπλ θαλ 

κάδεο, δειαδή δελ πεξηέρνπλ ηηο ειάρηζηεο εθείλεο κάδεο πνπ απνηεινχλ 

ην ζσκαηηδηαθφ κέξνο ηνπ θσηφο. 

 

 

  



59 
 

18. Αύμεζε ηεο κάδαο θαη ζύγρξνλε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηηο επηά επηκέξνπο ζσκαηηδηαθέο κάδεο ηνπ θσηόο. 

 

 

Δμάιινπ, ε χπαξμε πεξηζζφηεξεο ζεξκνθξαζίαο ζην εξπζξφ-θφθθηλν 

ρξψκα-αθηηλνβνιία, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ρξψκαηα-αθηηλνβνιίεο 

ηνπ θσηφο, απηφ αθξηβψο επαιεζεχεη, επεηδή ην εξπζξφ-θφθθηλν ρξψκα 

θέξεη πεξηζζφηεξε κάδα, γη’ απηφ θαη είλαη πην ζεξκή ε πεξηνρή ηνπ 

θάζκαηνο φπνπ ε εξπζξή αθηηλνβνιία.  

Ζ χπαξμε ιηγφηεξεο ζεξκνθξαζίαο ζην πνξηνθαιί ρξψκα, ζε ζχγθξηζε 

κε ην θφθθηλν ρξψκα-αθηηλνβνιία, ζεκαίλεη φηη ε πνξηνθαιί κάδα είλαη 

κηθξφηεξε ζε βάξνο απφ ηελ εξπζξή-θφθθηλε κάδα ηνπ θσηφο. Απηφο 

είλαη ν ιφγνο πνπ ε πεξηνρή ηεο πνξηνθαιί αθηηλνβνιίαο είλαη ιηγφηεξν 

ζεξκή ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο φπνπ ε εξπζξή-θφθθηλε 

αθηηλνβνιία. (Εεζηαίλεηαη-ζεξκαίλεηαη πεξηζζφηεξν π.ρ. ην θφθθηλν 

ρξψκα έλαληη ηνπ πνξηνθαιί επεηδή απηφ ην θφθθηλν θέξεη πεξηζζφηεξε 

κάδα θη έηζη κπνξεί θαη θξαηάεη πεξηζζφηεξε ζεξκνθξαζία, θαηά ηελ 

άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησβδψλ ηφλησλ, ηα νπνία απσζνχληαη απφ ηελ 

θάζε ηεο ζπζηνιήο ησλ ζηελ πεγή ηεο ζεξκφηεηαο, βιέπε θαη πην θάησ 

ζρεηηθά). 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζηελ πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο κε ην πξάζηλν ρξψκα 

έρνπκε ιηγφηεξε αθφκε ζεξκνθξαζία, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξηνρή ηνπ 

θάζκαηνο φπνπ ην πνξηνθαιί ρξψκα θ.ν.θ. 

 

 

 

  



60 
 

 

19. Δθαξκνγέο-επεμεγήζεηο: 

- Γηάζιαζε ηνπ ιεπθνύ θσηόο ζε ζηαγόλα βξνρήο 

 
 

 

 
 

1-9 Δηάζιαζε ειηαθνύ θωηόο ζε ζηαγόλα βξνρήο. 

 

 

Σν εξπζξφ-θφθθηλν ρξψκα-αθηηλνβνιία ηνπ θσηφο είλαη πην βαξχ ζε 

ζχγθξηζε κε ην ηψδεο ρξψκα-αθηηλνβνιία ηνπ θσηφο. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ ην ηψδεο θσο έιθεηαη πην ηζρπξά απφ ηελ γπάιηλε ζθαίξα, (ζε 

ζχγθξηζε κε ην εξπζξφ-θφθθηλν ρξψκα-αθηηλνβνιία), επεηδή είλαη 

ειαθξχηεξν.  

Δμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο-έιμεο πνπ αζθεί ε γπάιηλε 

ζθαίξα ή κηα ζηαγφλα βξνρήο ζην πξνζπίπηνλ ειηαθφ θσο πάλσ ζε 

απηήλ, έρνπκε θαη δηαθνξεηηθή ηελ βαξχηεηα-έιμε ηεο πξνο ηηο επηά 

επηκέξνπο κάδεο ηνπ θσηφο. Καηά ηελ αλάιπζή ηνπο ζρεκαηίδνληαη έηζη 

θαη νη δηαθνξεηηθέο γσλίεο ή έρνπκε ηελ παξαγσγή ηνπ δηαζθεδαζκνχ 

ηνπ ιεπθνχ θσηφο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα-έιμε πνπ αζθεί ε θάζε 

ζηαγφλα βξνρήο ζε απηφ. 
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20. Η εμήγεζε ηνπ θσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ, από λέα νπηηθή-

παξάδεηγκα. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγσγήο δηαθνξάο δπλακηθνύ, 

αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγσγήο ηάζεο ζην ειεθηξηθό ξεύκα. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ 

ειεθηξνλίσλ 
 

 

«275. Φσηνειεθηξηθό θαηλόκελν. 

Αλ θσηίζνκε ηελ θάζνδνλ Κ ηνπ ζσιήλα ηνπ ζρήκαηνο 368 κε 

ππεξηψδεηο αθηίλεο κέζσ ελφο παξαζχξνπ ραιαδία*, ζα παξαηεξήζνκε 

φηη απφ ην γαιβαλφκεηξν πεξλάεη ειεθηξηθφ ξεχκα. 

________________________________ 
*Σν γπαιί απνξξνθάεη ην ππεξηψδεο θσο, ελψ ν ραιαδίαο φρη. 

 

 

 

 
 

 

Σν ξεχκα απηφ, ην νπνίν δηαξθεί φζν θαη ν θσηηζκφο ηεο Καζφδνπ, 

έρεη θνξά, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ θίλεζε ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν 

ζηελ άλνδν. Σα ειεθηξφληα απηά απνζπψληαη απφ ηελ θάζνδν απφ ην 

πξνζπίπηνλ ζ’ απηήλ θσο. Σν θαηλφκελν απηφ ηεο εμαγσγήο 

ειεθηξνλίσλ απφ ηα κέηαιια κε ηελ επίδξαζε ηνπ θσηφο θαιείηαη 

θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν. 

Πεηξακαηηθά βξίζθνληαη νη εμήο λφκνη ηνπ θσηνειεθηξηθνχ 

θαηλνκέλνπ: 

1) Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ ζσιήλα 

είλαη αλάινγε κε ηελ θσηεηλή ξνή, ε νπνία πέθηεη πάλσ ζηελ θάζνδν. Αλ 

δειαδή πξνζπέζεη πεξηζζφηεξν θσο πάλσ ζηελ θάζνδν, ν αξηζκφο ησλ 

εμεξρφκελσλ ειεθηξνλίσλ ζα απμεζεί. 

2) Ζ ηαρχηεηα ησλ εμεξρφκελσλ ειεθηξνλίσλ εμαξηάηαη απφ ην κήθνο 

θχκαηνο ηνπ θσηφο, ην νπνίν πξνζπίπηεη πάλσ ζηελ θάζνδν. 
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3) Σα ειεθηξφληα δελ δχλαληαη λα εμέιζνπλ απφ ηελ θάζνδν, φηαλ ην 

κήθνο θχκαηνο ηνπ θσηφο γίλεη κεγαιχηεξν απφ έλα νξηζκέλν φξην. 

 

276. Φσηνθύηηαξα. 

Δθαξκνγή ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ έρνκε ζηα θσηνθχηηαξα. 

Έλα θσηνθχηηαξν (ζρ. 369) απνηειείηαη απφ αεξφθελν γπάιηλν δνρείν*, 

ην νπνίν ζην ηκήκα ηεο εζσηεξηθήο ηνπ επηθάλεηαο θέξεη επίζηξσκα απφ 

θάπνην κέηαιν απφ αιθάιην (π.ρ. θαίζην). Σν κέηαιν απηφ εθιέγεηαη, 

γηαηί δείρλεη θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν, φρη κφλνλ φηαλ θσηηζηεί κε 

ππεξηψδεο θσο, αιιά αθφκε θαη κε νξαηφ θσο. Σν ειεθηξφδην απηφ Κ 

είλαη ε θάζνδνο ηνπ θσηνθπηηάξνπ. Ζ άλνδνο Α απνηειείηαη απφ 

κεηαιηθφ ειεθηξφδην –ζην ζρήκα 369 απφ επζχγξακκν ζχξκα. 

 

 

____________________ 
*Τπάξρνπλ θαη θσηνθχηηαξα ηα νπνία πεξηέρνπλ αέξην. 

 

 

 

 

 
 

 

Αλ θσηίζνκε ην θσηνθχηηαξν, εμέξρνληαη ειεθηξφληα, ηφζν 

πεξηζζφηεξα, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε θσηεηλή ξνή. Δπνκέλσο θαη ε 

έληαζε ηνπ ξεχκαηνο, πνπ δηέξρεηαη δηα ηνπ θσηνθπηηάξνπ, ζα είλαη 

αλάινγε κε ηελ θσηεηλή ξνή.  
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Έηζη, αλ πάλσ ζην θσηνθχηηαξν πέζεη ζηαζεξή θσηεηλή ξνή, ε 

έληαζε i ηνπ ξεχκαηνο πνπ ην δηαξξέεη ζα είλαη ζηαζεξή (ζρ. 370, Η). Αλ 

ε θσηεηλή απηή ξνή απμεζεί, ζ’ απμεζεί αληίζηνηρα θαη ε έληαζε ηνπ 

ξεχκαηνο ηνπ θσηνθπηηάξνπ. Αλ ην θσηνθχηηαξν θσηίδεηαη κε θσο πνπ 

δηαθφπηεηαη πεξηνδηθά, ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ζα κεηαβάιιεηαη, ζα έρεη 

δε ηελ κνξθή πνπ παξηζηά ην ζρήκα 370, ΗΗ. ’ εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, 

ζηηο νπνίεο ε θσηεηλή ξνή κεηαβάιιεηαη πεξηνδηθά γχξσ απφ θάπνηα 

κέζε ηηκή, ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ θσηνθπηηάξνπ ζα κεηαβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 370, ΗΗΗ. ….». 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ζιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 301-303.  
Η κεηάθξαζε από ηελ απιή θαζαξεύνπζα ζηελ δεκνηηθή έγηλε από ηνλ ίδην ηνλ ζπγ-

γξαθέα θ. Δξάθν Χαξάιακπν 

 

 

Δπεμεγήζεηο – ζέζεηο: 

 

Ζ εμήγεζε ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ είλαη ε εμήο: 

ηαλ έρνπκε ζην νξαηφ θσο ηψδε αθηηλνβνιία, εμεγήζακε φηη νη 

επηκέξνπο κάδεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηψδε αθηηλνβνιία θέξνπλ ην 

ιηγφηεξν βάξνο, ζπγθξηηηθά απφ φιεο ηηο άιιεο κάδεο, απφ ην 

ζσκαηηδηαθφ κέξνο-ζπλνιηθή κάδα ηνπ θσηφο. 

ηαλ φκσο έρνπκε ζην άιιν άθξν ηνπ νξαηνχ θσηφο, εξπζξή 

αθηηλνβνιία, εμεγήζακε, φηη φηη νη επηκέξνπο κάδεο πνπ απνηεινχλ ηελ 

εξπζξή αθηηλνβνιία θέξνπλ ην πεξηζζφηεξν βάξνο απφ ην ζσκαηηδηαθφ 

κέξνο-κάδα ηνπ θσηφο (ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο κάδεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα άιια ρξψκαηα ηνπ νξαηνχ θσηφο). 

Δμεγήζακε δειαδή φηη νη επηκέξνπο κάδεο ηνπ θσηφο είλαη απηέο πνπ 

καο δίλνπλ ηα ρξψκαηα απφ ην ηψδεο κέρξη ην εξπζξφ.  

Πην δεμηά ή πην αξηζηεξά ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο δελ 

ππάξρνπλ πιένλ άιιεο κάδεο, απφ ην ζσκαηηδηαθφ κέξνο ηνπ θσηφο 

(εθφζνλ εμεγήζακε φηη απηέο νη κάδεο δελ αλαιχνληαη πεξαηηέξσ θαη 
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επνκέλσο πεξηθιείνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο απφ ην ηψδεο κέρξη 

ην θφθθηλν). 

Δπνκέλσο ζηα κέξε πην δεμηά, αιιά θαη πην αξηζηεξά ηνπ θάζκαηνο 

ηνπ νξαηνχ θσηφο, θαζψο βιέπνπκε έλα ειεθηξηνκαγλεηηθφ θάζκα, δελ 

ππάξρνπλ κάδεο απφ ην ζσκαηηδηαθφ κέξνο ηνπ θσηφο. Δθεί ινηπφλ 

ππάξρεη κφλνλ κέξνο απφ ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηφο. 

Πνηα είλαη φκσο απηή ε ελέξγεηα;   

Σν κέξνο, ινηπφλ, ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο πνπ βξίζθεηαη 

αξηζηεξά, αιιά θαη δεμηά, ηνπ νξαηνχ θσηφο νλνκάδεηαη ελεξγεηαθό 

θάζκα, επεηδή απνηειείηαη απφ θαζαξήο κθνξθή ελέξγεηα.  

Ζ ελέξγεηα φκσο ησλ αθηηλνβνιψλ ζε έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα 

απμάλεηαη θη αθνινπζεί ηελ δηεχζπλζε απφ ην θφθθηλν πξνο ην ηψδεο. 

Απηφ ην βιέπνπκε επεηδή φζν κηα αθηηλνβνιία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

απφ ην εξπζξφ θαη θάησ (ππέξπζξε) θέξεη κεγαιχηεξν ην κήθνο θχκαηφο 

ηεο θαη δελ θέξεη ηζρπξφ ην θνξηίν ηεο. Αληίζεηα, φηαλ κηα αθηηλνβνιία 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ππεξηψδνπο θαη πάλσ (ππεξηψδεο 

αθηηλνβνιία) θέξεη κηθξφηεξν ην κήθνο θχκαηφο ηεο, αιιά θαη θέξεη πην 

πνιχ επίζεο ηελ ελέξγεηα θαη ην ελεξγεηαθφ ηεο θνξηίν. 

 

Δπνκέλσο, φηαλ ξίρλνπκε κηα ππέξπζξε αθηηλνβνιία πάλσ ζηελ 

θάζνδν ηνπ θσηνθπηηάξνπ, ζηελ νπζία ηξνθνδνηνχκε κε απμεκέλε 

ελέξγεηα ηελ θάζνδφ ηνπ (επεηδή εθεί πέθηεη ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, 

φπσο εμεγήζακε πην πάλσ). 

Δπνκέλσο, έρνπκε ηψξα ζηελ θάζνδν Κ ηνπ θσηνθπηηάξνπ απμεκέλε 

ελέξγεηα, απφ ηελ νπνία θαη θνξηίδεηαη απηή ε θάζνδνο. 

Δμεγήζακε πην πάλσ, επίζεο, φηη ε ελέξγεηα ηνπ θσηφο ή ηεο 

αθηηλνβνιίαο γεληθφηεξα, έιθεηαη κε ηελ χιε ακνηβαία, εμαηηίαο ηεο 

νπνίαο ακνηβαίαο έιμεο έρνπκε θαη ηελ δηηή θχζε ηνπ θσηφο. 

Δπνκέλσο, φηαλ απμεζεί ε ελέξγεηα πάλσ ζηελ θάζνδν Κ ηνπ 

θσηνθπηηάξνπ, απηή ε θάζνδνο εμαζθεί έιμε ηψξα ζηνλ γχξσ ηεο ρψξν. 

 

Ζ θάζνδνο ηφηε έιθεη ειεθηξφληα. Αθνχ έηζη απμεζνχλ πάξα πνιχ, 

ζρεηηθά, ηα ειεθηξφληα ζηελ θάζηνδν (ιφγσ ηεο έιμεο ησλ απφ ηελ 

ελέξγεηα ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο), απηά ηφηε απσζνχληαη θαη 

κεηαμχ ηνπο, επεηδή θέξνπλ ην ίδην αξλεηηθφ (νκφζεκν) ειεθηξηθφ 

θνξηίν. 

Με άιια ιφγηα ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Αξρηθά ε ελέξγεηα πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ θάζνδν είλαη ε αηηία πνπ ε 

θάζνδνο έιθεη ειεθηξφληα (αθνχ ελέξγεηα θαη επηκέξνπο κάδεο ηνπ 

θσηφο έιθνληαη).  

Αιιά ε ελέξγεηα ηεο θάζε αθηηλνβνιίαο δελ έιθεη κφλνλ ηηο 

κηθξνκάδεο, ηηο επηά επηκέξνπο κάδεο πνπ απνηεινχλ θαη ην ζσκαηηδηαθφ 

κέξνο ηνπ νξαηνχ θσηφο, αιιά  έιθεη θαη ειεθηξφληα απφ ηνλ γχξσ ηεο 

ρψξν. 
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Έηζη, ε θάζνδνο κπνξεί έιθεη θαη ειεθηξφληα, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηεο 

ελέξγεηαο. 

ηαλ φκσο ηα ειεθηξφληα απηά ζηελ θάζνδν γίλνπλ πάξα πνιιά, 

ζρεηηθά, ηφηε ε δχλακε άπσζεο πνπ εμαζθνχλ κεηαμχ ηνπο είλαη 

ηζρπξφηεξε απφ ηελ δχλακε έιμεο κε ηελ νπνία ηα έιθεη ε ελέξγεηα απφ 

ηελ θάζνδν (ηελ νπνία ελέξγεηα πξνζδίδεη ε πξνζπίπηνπζα ππεξηψδεο 

αθηηλνβνιία). 

ηελ πεξίπησζε απηή απσζνχληαη ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ θαη ηφηε 

κφλνλ ηζρχεη φηη ηα νκφζεκα ειεθηξηθά θνξηία απσζνχληαη (αθνχ ηα 

ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν), ελψ πξηλ 

δελ απσζνχληαλ, αθνχ εμεγήζακε ήηαλ ηζρπξφηεξε ε ελέξγεηα ηεο 

ππεξηψδνπο αθξηλνβνιίαο πνπ έπεθηε εθεί ζηελ θάζνδν θαη ηα είιθπε 

εθεί, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε δηαθνξά δπλακηθνχ γηα λα ηα θηλήζεη πξνο 

ηελ άλνδν. 

Απηφ θαίλεηαη επεηδή αξρηθά παξαηεξείηαη θίλεζε ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. Γηα λα θηλεζεί δειαδή ην ειεθηξηθφ ξεχκα, πξέπεη λα απμεζεί 

ην θνξηίν ηεο θαζφδνπ, ψζηε λα παξαηεξεζεί δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ 

θαζφδνπ θαη αλφδνπ θαη λα ηξέμνπλ έηζη ηα ειεθηξφληα απφ ηελ θάζνδν 

πξνο ηελ άλνδν.  

 

Ζ θάζε αθηηλνβνιία απνηειείηαη απφ δεχγνο ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ θαη ηεο ηάζεο ζην ειεθηξηθφ 

ξεχκα. 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε θαη ζθεθηφκαζηε θαη ηα εμήο: 

Ζ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ 

ην θσο νθείιεηαη ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, επεηδή απηή πξφζζεζε ηελ 

ελέξγεηα ζηελ θάζνδν. 

Ζ θάζνδνο φκσο θέξεη ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, δειαδή, θαη ην εμήο ζεκαληηθφ, φζν θαη 

παξάμελν: 

Ζ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία θέξεη δχν εηδψλ θνξηία: 

α) Έλα θνξηίν κε ην νπνίν έιθεη φια ηα ειεθηξφληα ζηελ θάζνδν θαη 

εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγεί ηελ δηαθνξά δπλακηθνχ ή αιιηψο καο 

δείρλεη φηη ε θάζνδνο θνξηίδεηαη απφ ειεθηξηθφ θνξηίν, θαη 

β) Έλα άιιν θνξηίν ην νπνίν επηδξά κε δχλακε άπσζεο ηεο θαζφδνπ 

πάλσ ζηα ίδηα ηα ειεθηξφληα πνπ έιθνληαη εθεί απφ απηήλ θαη ηφηε 

παξαηεξείηαη ε κεηαθίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν θαη ν 

εξρνκφο ηνπο ζηελ άλνδν. 

Με άιια ιφγηα δειαδή ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία θέξεη δχν εηδψλ 

θνξηία θαη γη’ απηφ είπακε πην πάλσ φηη φιεο νη αθηηλνβνιίεο θέξνπλ δχν 

εηδψλ θνξηία, ή αιιηψο απνηεινχλ δεχγνο ειεθηξηθψλ θνξηίσλ θαη φηη 

δελ ππάξρεη θακηά αθηηλνβνιία κε έλα κφλνλ είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. 

Απηφ επαιεζεχεη απηφ πνπ εμεγήζακε πην πάλσ φηη θαη απφ ηα δχν 

απηά είδε θνξηίσλ ελέξγεηαο παξέρεηαη απηή ε ελέξγεηά ηνπο πξνο ηα 
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ειεθηξφληα, ψζηε απηά ηελ κηα λα έιθνληαη απφ ηελ θάζνδν θαη ηελ άιιε 

λα απσζνχληαη. Γειαδή, ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία θέξεη ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Απηά ηπα δχν 

είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ έιθνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ 

ειεθηξνλίσλ θη έηζη ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ απμάλνπλ ην εζσηεξηθφ-

βαξπηηθφ ηνπο θνξηίν ζηνπο δχν πφινπο ηνπο.  

Καζψο φκσο απμάλνπλην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ηφηε 

απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο, επεηδή αθξηβψο ν εζσηεξηθφο πφινο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ελφο ειεθηξνλίνπ απσζείηαη κε ηνλ 

εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ελφο γεηηνληθνχ 

ειεθηξνλίνπ. Σφηε έρνπκε ηα ειεθηξφληα λα έρνπλ ηάζε «θπγήο» ή λα 

κεηαθηλνχληαη απφ ην ζεκείν-εζηία άπσζήο ησλ. Απνθηνχλ δειαδή ηφηε 

ηελ ιεγφκελε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Απηφ επαιεζεχεη επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε θάζε αθηηλνβνιία, φπσο 

ε ππεξηψδεο απνηειείηαη απφ δεχγνο ζεκειηβδψλ ηφλησλ. 
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21. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα θνξηίδεη ηα 

ειεθηξόληα θαη λα παξάγεη-δεκηνπξγεί ειεθηξηθό ξεύκα. 

 

 

«277. Θεξκηθή εθπνκπή ειεθηξνλίσλ – Γίνδνο ειεθηξνληθή ιπρλί-

α. 

Αο ζεσξήζνκε γπάιηλν αεξφθελν ζσιήλα (ζρ. 374, Η), κέζα ζηνλ ν-

πνίν βξίζθεηαη έλα ζχξκα Κ, πνπ θαηαιήγεη εμσηεξηθά ζε δχν αθξνδέ-

θηεο α, β, ελψ απέλαληη απφ απηφ βξίζθεηαη ειεθηξφδην Α ππφ κνξθή 

πιάθαο, πνπ θαηαιήγεη εμσηεξηθά, νκνίσο, ζε έλαλ αθξνδέθηε. 

 

 

 
 

Αλ ζπλδέζνκε ηα δχν ειεθηξφδηα Α θαη Κ κε ηνπο πφινπο κηαο ειε-

θηξηθήο πεγήο, φπσο δείρλεη ην ζήκα 374, Η (δει. ην Α κε ηνλ ζεηηθφ πφ-

ιν θαη ην Κ κε ηνλ αξλεηηθφ), παξεκβάιινληαο ζην θχθισκα θαη έλα κη-

ιηακπεξφκεηξν (mA), ζα παξαηεξήζνπκε φηη κέζα απφ ην φξγαλν απηφ 

δελ πεξλάεη ειεθηξηθφ ξεχκα, φπσο άιισζηε θαη αλακελφηαλ δεδνκέλνπ 

φηη ζηνλ ρψξν κεηαμχ ηνπ ζχξκαηνο Κ θαη ηεο πιάθαο Α δελ ππάξρνπλ 

θνξείο ειεθηξηζκνχ. Αλ, ηψξα, ζπλδέζνκε ηνπο αθξνδέθηεο α θαη β ηνπ 

ζχξκαηνο κε ηνπο πφινπο δεχηεξεο ειεθηξηθήο πεγήο Θ (ηάζε ζέξκαλ-

ζεο – ζρ. 374, ΗΗ), ην ζχξκα ππξαθηψλεηαη, ελψ, ζπγρξφλσο ην κηιηακπε-

ξφκεηξν δείρλεη κηα έλδεημε. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζην εμήο: -

ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζχξκαηνο Κ είλαη ρακειή (φηαλ δειαδή απηφ δελ 

ζεξκαίλεηαη), ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζχξκα 

αδπλαηνχλ λα εμέιζνπλ θη επνκέλσο ην ξεχκα πνπ πεξλάεη κέζσ ηνπ κη-

ιηακπεξνκέηξνπ είλαη ίζν κε κεδέλ. ηαλ φκσο ζεξκάλνκε ην ζχξκα (ν-

πφηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζ’ απμεζεί), αξρίδεη άθζνλε ε εθπνκπή ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ. Σα ειεθηξφληα απηά ειθφκελα απφ ηελ ζεηηθή πιάθα Α, θη-

λνχληαη πξνο απηήλ, ζηελ νπνία θαη εηζέξρνληαη. Ζ θίλεζε απηή αθξηβψο 

ησλ ειεθηξνλίσλ δεκηνπξγεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξαηεξνχκε ζην 

κηιηακπεξφκεηξν. 



68 
 

Σν θαηλφκελν απηφ θαηά ην νπνίν έλα κέηαιιν φηαλ ζεξκαίλεηαη ζε 

πςειή ζεξκνθξαζία εθπέκπεη ειεθηξφληα, θαιείηαη ζεξκηθή εθπνκπή ε-

ιεθηξνλίσλ, ε δε ιπρλία ζηελ νπνία παξαηεξήζακε απηφ θαιείηαη δίνδνο 

ειεθηξνληθή ιπρλία (βι. θαη ζρ. 375). Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ην φηη 

ε ιπρλία απηή θέξεη δχν ειεθηξφδηα, ην ζχξκα θαη ηελ πιάθα*. 

__________________________________ 
* ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πιάθα έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ θπιηλδξηθφ ειεθηξφδην, 

ην νπνίν πεξηβάιιεη ηελ θάζνδν (ζρ. 375).   

 

Απφ απηά ηα ειεθηξφδηα ην ζχξκα πνπ είλαη ε πεγή ησλ ειεθηξνλίσλ, 

θαιείηαη θάζνδνο Κ, ην δε δεχηεξν ειεθηξφδην άλνδνο Α. Ζ ηάζε Uα, πνπ 

επηθξαηεί κεηαμχ θαζφδνπ θαη αλφδνπ, θαιείηαη αλνδηθή ηάζε, ην δε ε-

ιεθηξηθφ ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην θχθισκα ηεο αλφδνπ ξεχκα iα. 

Σν αλνδηθφ ξεχκα πεξλάεη κέζα απφ ηελ ιπρλία, κφλνλ φηαλ ε άλνδνο 

έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο πεγήο ηεο αλνδηθήο ηάζεο. Αλ φκσο 

ε άλνδνο ζπλδεζεί κε ηνλ αξλεηηθφ πφιν, ην αλνδηθφ ξεχκα κεδελίδεηαη, 

επεηδή ηα εθπεκπφκελα ειεθηξφληα απφ ηελ θάζνδν απσζνχληαη απφ ην 

ήδε αξλεηηθά θνξηηζκέλν ειεθηξφδην Α».  

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο-Ζιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 304-305 
Η κεηάθξαζε από ηελ απιή θαζαξεύνπζα ζηελ δεκνηηθή έγηλε από ηνλ ίδην ηνλ ζπγ-

γξαθέα θ. Δξάθν Χαξάιακπν 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην παξαπάλσ παξάδεηγκά καο, 

ζηελ νπζία έρνπκε αχμεζε ηνπ παξερφκελνπ θνξηίνπ ελέξγεηαο πξνο ηα 

ειεθηξφληα. Ζ ίδηα ε ζεξκνθξαζία δειαδή δελ είλαη ε αηηία αχμεζεο ηνπ 

θνξηίνπ ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ, αιιά ε αηηία είλαη ε παξερφκελε 

ελέξγεηα, ελψ ε ζεξκνθξαζία είλαη ην ζχκπησκα πνπ αληηιακβαλφκαζηε 

απφ ηελ κεηαθίλεζε απηνχ ηνπ παξερφκελνπ θνξηίνπ. Δθεί δειαδή πνπ 

παξάγεηαη ε ζεξκνθξαζία, έρνπκε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειηβδψλ 

ηφλησλ, φπσο θαη πην θάησ ζα αλαπηχμνπκε. Έλα κέξνο ινηπφλ απφ απηά 

ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα, θαζψο απσζνχληαη, έιθνπλ θαη ηελ 

παξαγφκελε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη ζπκβεί ζηελ θάζε ηεο ζπζηνιήο ησλ 

(ζηελ θάζε ηεο έιμεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ παξάγεηαη 

ειεθηξηζκφο θαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, αιιά ε κεηάδνζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν νθείιεηαη ηψξα ζηελ άπσζε κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ) θη έηζη ζεξκαίλνπλ ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν. 

Αλ ινηπφλ νη δπλάκεηο απηέο πνπ θνξηίδνπλ ηα ειεθηξφληα ηα θάλνπλ 

απηά λα θηλνχληαη θαη λα παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα, φπσο παξάγεη 

ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, 

άξα, δερφκαζηε ηφηε φηη νη παξαγφκελεο δπλάκεηο πνπ θνξηίδνπλ ηα 
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ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ θέξνπλ θη απηέο δχν εηδψλ θνξηία, ηα νπνία 

είλαη ειεθηξηθά αληίζεηα (εηεξφζεκα). 

Κη επεηδή απηά ηα θνξηία ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα παξάγνληαη 

απφ ηνπο δχν πφινπο ηεο κπαηαξίαο καο, ιέκε φηη ν θάζε πφινο ηεο θέξεη 

έλα μερσξηζηφ είδνο ελέξγεηαο πνπ θέξεη δηαθνξεηηθφ ην ειεθηξηθφ ηνπ 

θνξηίν. 

ηαλ φκσο απμήζνπκε ηελ παξερφκελε ελέξγεηα θαη απμεζεί ην 

παξερφκελν θνξηίν ελέξγεηαο πξνο ηα ειεθηξφληα ηφηε έρνπκε ηελ 

κεηαθίλεζή ηνπο (βιέπε πην πάλσ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ). 

Αλ ινηπφλ ζπκεζνχκε ηελ δεκηνπξγία-παξαγσγή ηεο δηαθνξάο 

δπλακηθνχ αθελφο, αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία-παξαγσγή ηεο ηάζεο ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αθεηέξνπ, απφ ην ζρεηηθφ θεθάιαην (βι. 

θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν), ηφηε θη εδψ (ζην παξάδεηγκα-πείξακα ην 

παξαπάλσ) ηζρχεη (γηαηί λα κε ηζρχεη), ην εμήο:    

Ο θάζε πφινο ηεο κπαηαξίαο ή ησλ κπαηαξηψλ καο θέξεη φρη απιά έλα 

είδνο θνξηίνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά θέξεη θαη ηα δχν είδε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κφλνλ πνπ ζηελ θάζνδν είλαη ηζρπξφηεξν εθείλν 

πνπ θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ελψ ζηελ άλνδν είλαη ηζρπξφηεξν 

ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν (ηα δχν είδε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζηελ 

θάζνδν ή ζηελ άλνδν πξνθχπηνπλ, επεηδή ε θάζνδνο ή ε άλνδνο δελ 

έιθνπλ κφλνλ ειεθηξφληα, αιιά θαη ηα απσζνχλ ζηελ ζπλέρεηα. Απηή ε 

άπσζε ζεκαίλεη ην αληίζεην ειεθηξηθφ θνξηίν ή ην άιιν είδνο ελέξγεηαο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ).  

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ απσζνχληαη ηα ειεθηξφληα απφ ηελ θάζνδν, 

φπσο εμεγήζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαηφ καο, θη επνκέλσο, κε ηελ 

ίδηα ινγηθή, γηαηί λα ππάξρεη άπσζε ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν ή 

απφ ηελ άλνδν φηαλ απμάλνληαη ηα θνξηία ηνπο; 

Ζ κφλε εμήγεζε είλαη φηη ηφζν ζηελ θάζνδν, φζν θαη ζηελ άλνδν 

ππάξρνπλ θαη ηα δχν είδε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, κφλνλ πνπ ζηελ θάζνδν 

είλαη ηζρπξφηεξα ηα αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία, ελψ ζηελ άλνδν είλαη 

ηζρπξφηεξα ηα ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία.  

Απηφ έξρεηαη λα καο ην επηβεβαηψζεη ην θχισκα Thomson (βι. 

ζρεηηθά ζε επφκελν βηβιίν καο).Δθεί, ζην  θχθισκα Thomson, βιέπνπκε 

φηη ζηηο κελ ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο νη δχν θνξηηζκέλεο κε αληίζεηα 

ειεθηξηθά θνξηία απσζνχληαη, ελψ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο 

απηέο νη δχν πιάθεο έιθνληαη (φηαλ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ειεχζεξα νη 

δχν ή ε κηα αθφκε απφ ηηο δχν πιάθεο ηνπ παξαπάλσ θπθιψκαηνο).  

Απηφο είλαη ν ιφγνο επίζεο πνπ ηα πξσηφληα έιθνληαη κε άιια 

πξσηφληα ζην θέληξν ηνπ ππξήλα (θαηά θειχςε ή ζηηβάδεο), ή ηα 

ειεθηξφληα έιθνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ δεχγε θαη δεζκνχο ζην ίδην ην 

άηνκν, ελψ θαλνληθά επεηδή είλαη νκφζεκα ηα πξσηφληα κε ηα πξσηφληα 

δελ έπξεπε λα έιθνληαλ, νχηε ηα ειεθηξφληα κε άιια ειεθηξφληα. Απηή ε 

έιμε ηνπο φκσο ησλ νκφζεκσλ θνξηίσλ έρεη λα θάλεη επεηδή απηά 

θέξνπλ εζσηεξηθά δχν πφινπο ν θάζε ηέηνηνο δνκηθφο ιίζνο θη απηνί 

έιθνληαη αλά δχν. 
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22. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππξεληθώλ δεζκώλ ηνπ αηό-

κνπ. 

Γύν πξσηόληα έιθνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ζπλππάξρνπλ κέζα ζην ί-

δην άηνκν, όηαλ ην έλα πξσηόλην Π1 θέξεη ηζρπξόηεξν ην καγλεηηθό-

ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ ηνπ 

ζηνλ εζσηεξηθό πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ ηνπ, θαη ην 

άιιν πξσηόλην Π2 θέξεη ηζρπξόηεξν ην καγλεηηθό-

ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν σλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ 

ζηνλ άιινλ εζσηεξηθό ηνπ πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ 

ηνπ. 

ην θάζε ρεκηθό ζηνηρείν έρνπκε μερσξηζηή ηελ ζύλζεζε κεηαμύ 

ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ησλ 

ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία ζεκειηώδε ηόληα βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσ-

ηεξηθνύο ηνπο πόινπο. 

Η αηηία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ρεκηθήο έλσζεο. 

 

 

«Φάζκαηα εθπνκπήο. 

Σν θάζκα ηεο αθηηλνβνιίαο, ηελ νπνία εθπέκπεη κηα θσηεηλή πεγή, 

θαιείηαη θάζκα εθπνκπήο ηεο πεγήο απηήο. Σα θάζκαηα εθπνκπήο ησλ 

δηαθφξσλ θσηεηλψλ πεγψλ δηαθξίλνληαη ζε ζπλερή θαη ζε γξακκηθά θά-

ζκαηα. 

α) πλερή θάζκαηα εθπνκπήο. 

Σα θάζκαηα απηά ιακβάλνπκε, αλ εμεηάζνπκε κε θαζκαηνζθφπην ην 

θσο, ην νπνίν εθπέκπνπλ ζηεξεά θαη πγξά ζψκαηα, φηαλ βξίζθνληαη ζε 

πςειή ζεξκνθξαζία (δηάππξα ζψκαηα). 

Παξαδείγκαηα: Σν θσο ειεθηξηθνχ ιακπηήξα ππξαθηψζεσο ή ην θσο 

βνιηατθνχ ηφμνπ δίλεη ζπλερέο θάζκα. Σν ίδην, ζπλερέο θάζκα δίλεη ην 

θσο, πνπ εθπέκπεηαη, π.ρ. απφ ην ζίδεξν φηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

ηήμεο. 

Ζ θαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ελφο ζπλερνχο θά-

ζκαηνο, δει. ε αλαινγία ησλ δηαθφξσλ αθηίλσλ (εξπζξψλ, θίηξηλσλ, ησ-

δψλ, θ.ιπ.) κεηαμχ ησλ, εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο 

πνπ αθηηλνβνιεί. ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη ζρεηηθά ρακε-

ιή, ην ζψκα εθπέκπεη θπξίσο εξπζξά αθηηλνβνιία, ελψ νη άιιεο αθηηλν-

βνιίεο (π.ρ. ηψδεο, θίηξηλε θ.ιπ.) είλαη πνιχ αζζελείο θαη εμαηηίαο απηνχ 

έρνπκε ηελ εληχπσζε ηνπ εξπζξνχ θσηφο (π.ρ. εξπζξνππξσκέλα θάξ-

βνπλα). ζν απμάλεηαη φκσο ε ζεξκνθξαζία, ην ζψκα εθπέκπεη αθηηλν-

βνιία, ε νπνία επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θάζκαηνο (π.ρ. θί-

ηξηλε, ηψδε θ.ιπ.) θαη έηζη ην θσο θαίλεηαη ιεπθφ (π.ρ. εξπζξνππξσκέλνη 

άλζξαθεο). 

Δπεηδή ηα ζπλερή θάζκαηα, πνπ εθπέκπνληαη απφ δηάθνξα δηάππξα 

ζψκαηα εμαξηψληαη κφλν απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη φρη απφ ην πιηθφ ησλ 

ζσκάησλ, ην ζπλερέο θάζκα ελφο δηάππξνπ ζψκαηνο δελ κπνξεί λα καο 
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πιεξνθνξήζεη γηα ηελ θχζε ηνπ αθηηλνβνινχληνο ζψκαηνο – αλ, δει. ην 

ζψκα απνηειείηαη απφ ζίδεξν, ραιθφ, άλζξαθα θιπ. 

 

 
 

β) Γξακκηθά θάζκαηα εθπνκπήο. 

Αλ δηεγείξνπκε ζε αθηηλνβνιία έλα αέξην ή αηκφ θαη εμεηάζνπκε ην 

θάζκα ηνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο, ζα ιάβνπκε ζεηξά απφ δηαθξηηέο έγ-

ρξσκεο γξακκέο (θαζκαηηθέο γξακκέο) (θάζε ρξψκα δίλεη γξακκή, γηαηί 

φπσο εηπψζεθε φκνηαο κνξθήο είλαη θαη ην άλνηγκα ηνπ θαηεπζπληήξα), 

νη νπνίεο απνηεινχλ ην θάζκα εθπνκπήο ηνπ αληίζηνηρνπ αεξίνπ (γξακ-

κηθφ θάζκα). 

Δλψ, φπσο είδακε, ηα ζπλερή θάζκαηα θακία πιεξνθνξία δελ δίλνπλ 

γηα ηελ θχζε ηνπ εθπεκπφκελνπ πιηθνχ, αληίζεηα, ηα γξακκηθά θάζκαηα 

είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπέκπνληνο αεξίνπ ή αηκνχ. Έηζη, ε παξνπζία 

ηεο θίηξηλεο γξακκήο ηνπ λαηξίνπ ζε έλα θάζκα πείζεη εκάο απφιπηα γηα 

ηελ χπαξμε λαηξίνπ. 

Σν θάζκα ησλ αεξίσλ ιακβάλνπκε ζπλήζσο, αλ θιείζνπκε απηά κέζα 

ζε γπάιηλνπο ζσιήλεο, νη νπνίνη θέξνπλ ζπληεηεγκέλα ζηα άθξα ηνπο 

δχν ειεθηξφδηα (ζσιήλεο Geissler – Γθέτζιεξ – ζρ. 124) θαη δηαβηβά-

ζνπκε κέζσ απηψλ ειεθηξηθφ ξεχκα (βι. παξαθάησ παξ. 269). Με απηφ 

ηνλ ηξφπν έρεη ιεθζεί ην θάζκα ηνπ αεξίνπ πδξνγφλνπ (βι. έγρξσκν πί-

λαθα θαζκάησλ). 

ηαλ ζέινπκε λα πάξνπκε ην γξακκηθφ θάζκα ρεκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο είλαη ζηεξεά, κεηαηξέπνπκε απηά ζε αηκνχο, 

κε ηελ ζέξκαλζή ηνπο ζε πςειή ζεξκνθξαζία. Έηζη, αλ ζεξκάλνπκε κε-

ηαιιηθφ λάηξην (ή θαη ρισξηνχρν λάηξην) ζε θιφγα ιπρλαξηνχ, ζα παξα-
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ηεξήζνπκε εθπνκπή έληνλνπ θίηξηλνπ θσηφο. Σν θσο απηφ νθείιεηαη 

ζηελ αθηηλνβνιία ησλ αηκψλ ηνπ λαηξίνπ. Σν θάζκα ηνπ θίηξηλνπ απηνχ 

θσηφο, εμεηαδφκελν θαζκαηνζθνπηθά, βξίζθεηαη φηη απνηειείηαη απφ κηα 

θίηξηλε γξακκή. Δπίζεο αλ ζρεκαηίζνπκε βνιηατθφ ηφμν (παξ. 105) κε-

ηαμχ δχν ειεθηξνδίσλ απφ θάπνην κέηαιιν, π.ρ. ραιθνχ, ηφηε ζηελ πςε-

ιή ζεξκνθξαζία ηνπ ηφμνπ ν ραιθφο εμαηκίδεηαη , νη δε ζρεκαηηδφκελνη 

αηκνί ηνπ ραιθνχ θσηνβνινχλ θαη δίλνπλ ην γξακκηθφ θάζκα ησλ αηκψλ 

ηνπ ραιθνχ. Σν γξακκηθφ θάζκα ηνπ ραιθνχ απνηειείηαη απφ πνιιέο έγ-

ρξσκεο γξακκέο, απφ ηηο νπνίεο ε πξάζηλε είλαη πνιχ έληνλε θαη ζε απ-

ηήλ αθξηβψο νθείιεηαη ην πξάζηλν θσο πνπ εθπέκπεηαη, φηαλ ζρεκαηίδε-

ηαη βνιηατθφ ηφζν κεηαμχ δχν ράιθηλσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ, π.ρ. ζηηο 

ελαέξηεο γξακκέο ησλ ηξνρηνδξφκσλ θιπ. 

 

 
 

 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ζιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 88-89. 

 

Να ζεκεηψζνπκε ην εμήο: 

«ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη ζρεηηθά ρακειή, ην ζψκα 

εθπέκπεη θπξίσο εξπζξά αθηηλνβνιία, ελψ νη άιιεο αθηηλνβνιίεο (π.ρ. 

ηψδεο, θίηξηλε θ.ιπ.) είλαη πνιχ αζζελείο θαη εμαηηίαο απηνχ έρνπκε ηελ 

εληχπσζε ηνπ εξπζξνχ θσηφο (π.ρ. εξπζξνππξσκέλα θάξβνπλα)». 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο έρνπκε αχμεζε ηνπ κα-

γλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ λεηξνλίσλ, φπσο ήδε εμεγή-

ζακε (απφ ην βηβιίν-θεθάιαην ηνπ ειεθηξηζκνχ αθφκε). κσο ην εξπζξφ 
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ρξψκα φηαλ δεκηνπξγείηαη ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ καγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ 

δνκηθψλ ιίζσλ ησλ λεηξνλίσλ. 

ηελ ζπλέρεηα φκσο, φζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, έρνπκε θη άιιε 

αχμεζε, γηαηί αλαθέξεηαη φηη: «ζν απμάλεηαη φκσο ε ζεξκνθξαζία, ην 

ζψκα εθπέκπεη αθηηλνβνιία, ε νπνία επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

ηνπ θάζκαηνο (π.ρ. θίηξηλε, ηψδε θ.ιπ.) θαη έηζη ην θσο θαίλεηαη ιεπθφ 

(π.ρ. εξπζξνππξσκέλνη άλζξαθεο)». 

 

Δπεμεγήζεηο: 

1) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: 

«β) Γξακκηθά θάζκαηα εθπνκπήο. 

Αλ δηεγείξνπκε ζε αθηηλνβνιία έλα αέξην ή αηκφ θαη εμεηάζνπκε ην 

θάζκα ηνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο, ζα ιάβνπκε ζεηξά απφ δηαθξηηέο έγ-

ρξσκεο γξακκέο (θαζκαηηθέο γξακκέο) (θάζε ρξψκα δίλεη γξακκή, γηαηί 

φπσο εηπψζεθε φκνηαο κνξθήο είλαη θαη ην άλνηγκα ηνπ θαηεπζπληήξα), 

νη νπνίεο απνηεινχλ ην θάζκα εθπνκπήο ηνπ αληίζηνηρνπ αεξίνπ (γξακ-

κηθφ θάζκα). 

Δλψ, φπσο είδακε, ηα ζπλερή θάζκαηα θακία πιεξνθνξία δελ δίλνπλ 

γηα ηελ θχζε ηνπ εθπεκπφκελνπ πιηθνχ, αληίζεηα, ηα γξακκηθά θάζκαηα 

είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπέκπνληνο αεξίνπ ή αηκνχ. Έηζη, ε παξνπζία 

ηεο θίηξηλεο γξακκήο ηνπ λαηξίνπ ζε έλα θάζκα πείζεη εκάο απφιπηα γηα 

ηελ χπαξμε λαηξίνπ». 

Δπνκέλσο,  

γηα λα παξαρζεί ην γξακκηθφ θάζκα πξέπεη «λα δηεγείξνπκε ζε αθηη-

λνβνιία έλα αέξην ή αηκφ».  

Ήδε φκσο ν αηκφο ή ην αέξην θέξνπλ αξαηά ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, επεηδή 

δελ θέξνπλ ζπκπαγή κάδα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη απηά κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε θάζκα. Ζ πξνυπφ-

ζεζή ηνπο γηα λα αλαιπζνχλ ζην θάζκα είλαη λα πεξάζνπλ κέζα απφ έ-

λαλ ζσιήλα Geissler – Γθέτζιεξ, φπνπ ζεξκαίλνληαη. 

Σφηε γίλεηαη ην εμήο: 

Ζ αξαηά κάδα ησλ αεξίσλ ή ησλ αηκψλ θαζψο ζεξκαίλεηαη παξάγεη 

ζεκειηψδε ηφληα, ή κάιινλ, εθιχεη ζεκειηψδε ηφληα απφ ηνπο εζσηεξη-

θνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ειεθηξνλίσλ. Αληίζεηα, αλ ε κάδα είλαη ππθλή, παξάγνληαη κεγάιεο πν-

ζφηεηεο ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα θα-

λνχλ-αλαιπζνχλ ζην θάζκα, ιφγσ ηεο κεγάιεο ππθλφηεηάο ησλ. 

ην θάζε ρεκηθφ ζηνηρείν έρνπκε μερσξηζηή ηελ ζχλζεζε κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ, ηα νπνία ζεκειηψδε ηφληα βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ηνπο πφινπο. 

Ζ δηαθνξεηηθή ζχλζεζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη ε αηηία 

λα έιθνληαη θαη δηαθνξεηηθφο αξηζκφο πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ζην 
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θάζε ρεκηθφ απηφ ζηνηρείν, θη απηφ γηαηί, ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη απηά 

πνπ έιθνπλ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ηεο χιεο. Έηζη, αλ έρνπκε έλα πξσηφ-

λην Π1 πνπ θέξεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ 

δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ έλαλ εζσηεξηθφ ηνπ πφιν, θαη επί-

ζεο έρνπκε άιιν έλα πξσηφλην Π2 πνπ θέξεη πνιχ ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ άι-

ιν ηνπ εζσηεξηθφ πφιν, ηφηε ηα δχν απηά πξσηφληα κπνξνχλ λα έιθνληαη 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δχν πξσηφληα ζηνλ ππξήλα ηνπ ίδηνπ αηφκνπ 

θ.ν.θ. έιθνληαη θαη ζπλδένληαη ηα πξσηφληα κεηαμχ ηνπο κε ηνπο ιεγφκε-

λνπο ππξεληθνχο δεζκνχο ηνπο. 

ηελ ζπλέρεηα ηα πξσηφληα έιθνληαη καγλεηηθά κε ηα λεηξφληα (γηα ηα 

λεηξφληα ζα κηιήζνπκε ζην θεθάιαην: «Ζ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ, Β΄ Φάζε»).  

Οη ππξεληθνί δεζκνί, ινηπφλ, ζηεξίδνληαη ζην εμήο θαηλφκελν: 

Γχν πξσηφληα έιθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζπλππάξρνπλ κέζα ζην ίδην 

άηνκν, φηαλ ην έλα πξσηφλην Π1 θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ ζηνλ 

εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ, θαη ην άιιν 

πξσηφλην Π2 θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

σλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζηνλ άιινλ εζσηεξηθφ ηνπ πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ (αθνχ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο απηέο έιθνληαη κεηαμχ ηνπο αθελφο, θαη αθεηέξνπ θέξνπλ 

πνιχ ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν). 

Μπνξεί φκσο δχν πξσηφληα δχν δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ λα έιθνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη λα «ζπλππάξρνπλ» απνηειψληαο ηελ αηηία ηεο δεκηνπξ-

γίαο κηαο ρεκηθήο έλσζεο (βιέπε θαη πην θάησ γηα ην ίδην ζέκα). 
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23. Η εμήγεζε ηεο εθπνκπήο ρξσκάησλ από ηα δηάθνξα ζώκαηα. 

Οη αθηηλνβνιίεο πνπ θέξνπλ ην ίδην κήθνο θύκαηνο απσζνύληαη 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο.  

Η εμήγεζε ηνπ νξαηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ ρξώκαηνο ηνπ θσηόο. 

 

 

Έζησ, ην ιεπθφ θσο πέθηεη πάλσ ζην θπηφ πνπ έρεη πξάζηλν ρξψκα. 

Σν ιεπθφ θσο θαζψο πέθηεη κε δχλακε πάλσ ζην θπηφ αθελφο, θαη 

αθεηέξνπ επεηδή ζην ζεκείν πηψζεο-ζχγθξνπζεο παξάγνληαη ζεκειηψδε 

ηφληα, ηφηε απηά απσζνχλ ηα νκψλπκά ηνπο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο ζεκειηψδε ηφληα (π.ρ. ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσ-

ζνχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη αληίζηξνθα), θαη επεηδή 

ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ θαη χιε, ηφηε απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη 

απσζνχληαη ζεκειηψδε ηφληα απφ ην πξάζηλν κέξνο ηνπ ησλ θχιισλ ηνπ 

θπηνχπξνο ηνλ γχξσ ηνπ ρψξν. 

 

 

 
 

Η εηθόλα έρεη ιεθζεί από ηελ ζεηξά: «ΑΛΦΑ Επηζηήκεο», Εθδόζεηο 

ΑΛΦΑ Α.Ε., από KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, 

Τόκνο 5 ζει. 846. 

 

Βέβαηα πξάζηλν θσο (αιιά θαη θάζε είδνπο αθηηλνβνιία ηνπ νξαηνχ 

θσηφο) δελ ππάξρεη αλ δελ πέζεη πάλσ ηεο θσο.  
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Τπάξρεη θαη ε άιιε αηηία παξαγσγήο ρξψκαηνο ζην θσο φηαλ πέζεη 

πάλσ ηνπ ζθέην ιεπθφ ρξψκα (βιέπε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ ρξσκάησλ ηνπ θσηφο, ζηελ ζειίδα 16 ηνπ παξφληνο βη-

βιίνπ). Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο ππνδνρήο ζην αληηθείκελν 

πνπ πέθηεη ην θσο (κηιάκε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην θσο παίξλεη ην 

ρξψκα επεηδή πξνζθξνχεη ζε δηαθνξεηηθέο «ππνδνρέο-κήηξεο» ζηα δηά-

θνξα ζψκαηα θαη ηνπ δίλνπλ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα. Αιιά θαη γηα 

λα πάξεη ην ίδην ην αληηθείκελν έλα ρξψκα, πάιη έρεη δηακνξθψζεη έηζη 

ηελ επηθάλεηά ηνπ, ψζηε φηαλ ην ιεπθφ πέζεη πάλσ ηνπ, ιφγσ ηεο δηα-

κφξθσζεο απηήο πνπ έρεη ππνζηεί ε επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο απηνχ, λα 

καο δψζεη πάιη ην ίδην ρξψκα πνπ ήδε είρε ην αληηθείκελν ζην ζεκείν 

εθείλν (π.ρ. ζην πξάζηλν ηνπ θχιινπ ηνπ θπηνχ). 

Μφιηο ινηπφλ πέζεη ην ιεπθφ θσο πάλσ ζηελ δηακνξθσκέλε επηθά-

λεηα, ε νπνία «παξάγεη» π.ρ. ην γαιάδην ρξψκα ηφηε εθεί αζθείηαη άπσζε 

κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ιφγσ ηνπ ζηελψκαηνο ηεο «κήηξαο», ηεο 

πεξηνρήο δειαδή φπνπ έρεη πέζεη ην ιεπθφ θσο.  
εκαληηθή ζεκείσζε: 

Μηιάκε πάληα γηα ην ρξψκα ηνπ θσηφο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην αλψκαιν είδνο 

κηαο επηθάλεηαο πνπ ηνπ πξνζδίδεη ην αληίζηνηρν ρξψκα, ιφγσ ηεο δηακφξθσζήο ηεο 

θαη δελ κηιάκε γηα ρξσζηηθή νπζία πάλσ ζηελ νπνία επηδξά ην θσο. 

 

ηελ δηακνξθσκέλε ππνδνρή ή «κήηξα» πάλσ ζηελ νπνία ην ιεπθφ 

θσο θαζψο πέθηεη παξάγεη ην αληίζηνηρν ρξψκα, επεηδή ιφγσ ηνπ «βά-

ζνπο» ηεο ππνδνρήο ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηακφξθσζήο ηεο 

(πιάηνο, θ.ιπ.) έρνκε ηελ παξαγσγή ηνπ αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο. Απηφ η-

ζρχεη, επαλαιακβάλνπκε, φρη φηαλ κεζνιαβνχλ ρξσζηηθέο νπζίεο, αιιά 

κηιάκε γηα ηελ παξαγσγή ρξψκαηνο ιφγσ δηακφξθσζεο. 

Οη επηθάλεηεο πνπ βιέπνπκε ζπλήζσο θέξνπλ ην ρξψκα απφ εζσηεξη-

θά ηνπο αίηηα, φπσο π.ρ. απφ ρεκηθέο αληηδξάζεηο ή νπζίεο πνπ βξίζθν-

ληαη πάλσ ζε απηέο (πνπ πξνέξρνληαη απφ αληίζηνηρεο ρεκηθέο αληηδξά-

ζεηο κέζα ζην θπηφ θ.ιπ. ή πνπ ήδε είραλ ζπκβεί παιηφηεξα θη έρνπλ πα-

ξάγεη ρξσζηηθέο νπζίεο ζηαζεξέο πιένλ).    

 

Να ζπκπιεξψζνπκε ηψξα θαη ηα εμήο: 

Έζησ ηψξα φηη ην ιεπθφ θσο πέθηεη πάλσ ζε κηα πξάζηλε επηθάλεηα.  

Σν θσο θαζψο πέθηεη κε δχλακε πάλσ ζε απηήλ (είλαη γλσζηή ε κεγά-

ιε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο) δελ ρηππάεη κφλνλ κε νξκή πάλσ ηεο, αιιά ιφγσ 

ηεο πνιχ ηζρπξήο (ζε κηθξνθιίκαθα) ζχγθξνπζήο ηνπ π.ρ. κε ην θπηφ, 

απνθφπηνληαη, αληίζηνηρα, ειάρηζηα ή ειαρηζηφηαηα ηκήκαηα απφ ηελ 

κάδα ηνπ πιηθνχ πάλσ ζην νπνίν πέθηεη ην θσο. Σφηε δεκηνπξγείηαη έλα 

λέθνο «ζθφλεο» θσηφο, αθνχ ε παξαρζείζα κηθξνκάδα απφ ην αληηθείκε-

λν (ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ θσηφο ζ’ απηφ) παξάγεη-δεκηνπξγεί έλα λέθνο 

ή «ζθφλε» θσηφο. Απηή ε κηθξνκάδα έιθεηαη απφ ην αλαθιψκελν θσο θη 

έηζη δεκηνπξγεί νιφγπξά ηεο ηνλ ρξσκαηηζκφ, ή αθνινπζψληαο ην θσο 

δηαρέεηαη καδί ηνπ. 
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Απηά ηα απνθνπέληα ηκήκαηα ηνπ πιηθνχ ηα έιθεη ην θσο, ιφγσ ηεο 

ελέξγεηάο ηνπ (εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ χιε, επεηδή έι-

θνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο ηεο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλί-

σλ). 

Σφηε θαζψο απηά ηα ειάρηζηα ηκήκαηα ηεο χιεο πνπ απνθφπεθαλ δηα-

ρένληαη ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν, έιθνληαη απφ ην θσο, ην νπνίν θη απηφ 

δηαρέεηαη ζηνλ γχξσ απφ ηελ πξφζθξνπζε ρψξν. Έηζη βιέπνπκε εκείο 

ηφηε ην ρξψκα ηνπ αληηθεηκέλνπ φηαλ πάλσ ηνπ πέζεη θάπνηα αθηηλνβν-

ιία, αθξηβψο ιφγσ ηεο δηάρπζήο ηνπ θσηφο ην νπνίν έρεη έιθεη θαη ηελ 

κηθξνχιε απηή πνπ απέθνςε π.ρ. απφ ην παξαπάλσ θπηφ ηεο θσηνγξαθί-

αο καο. 
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24. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήοηνπθπζηθνύ καύξνπαιιά θαη ηνπθπ-

ζηθνύ ιεπθνύ ρξώκαηνο. 

 

 

«VI. Υξώκα ησλ ζσκάησλ. 

Έλα ζψκα πνπ θσηίδεηαη απφ ιεπθφ θσο ζα θαίλεηαη ιεπθφ, φηαλ δελ 

απνξξνθά θαλέλαλ απφ ηα ρξψκαηα ηνπ θάζκαηνο, αιιά ηα αλαθιά φια. 

Σν ίδην ζψκα, φηαλ θσηίδεηαη απφ απιφ θπαλφ ρξψκα, ζα θαίλεηαη θπα-

λφ, γηαηί κφλν απηφ αλαθιά. 

Άιιν ζψκα πνπ θσηίδεηαη απφ ιεπθφ θσο ζα θαίλεηαη π.ρ. θίηξηλν, 

φηαλ απνξξνθά φια ηα ρξψκαηα ηνπ θάζκαηνο, εθηφο απφ ην θίηξηλν ην 

νπνίν θαη αλαθιά. Οη αλαθιψκελεο αθηίλεο εξεζίδνπλ ην κάηη καο θαη 

βιέπνπκε ην ζψκα θίηξηλν.  

Σα ζψκαηα πνπ απνξξνθνχλ φια ηα απιά ρξψκαηα ηνπ ιεπθνχ θσηφο 

θαίλνληαη καχξα». 

«ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γπκλαζίνπ Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βη-

βιίσλ, ησλ: Α. Εαλέηνο, Ν. Λεθάθεο, Α. ρνηλάο, Έθδνζε ΚΒ΄, Αζήλα 

1992, ζει. 188. 

 

Ζ εμήγεζε ηνπ παξαπάλσ έρεη λα θάλεη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα.  

Απηά φηαλ έιθνληαη παξάγνπλ ην ιεπθφ θσο, φπσο π.ρ. θαη ζην ειε-

θηξηθφ ξεχκα ή ζε έλα άζηξν θσηεηλφ.  

Αληίζεηα, φηαλ απσζνχληαη παξάγνπλ ην καχξν ρξψκα, φπσο π.ρ. ζε 

κηα καχξε ηξχπα (φηαλ απσζνχληαη εζσηεξηθά ζαλ ηνλ ηπθψλα, ελψ πε-

ξηζηξέθνληαη θηφιαο). 

Σν καχξν ρξψκα δειαδή, θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ, δελ ζεκαίλεη απιά 

ηελ απνπζία ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο, αιιά θη φηαλ αθφκε ιείπεη ην ιεπθφ 

ρξψκα ην καχξν απνδίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα κηθξνκάδα.  

Έηζη ν ηπθψλαο δεκηνπξγεί ην καχξν ρξψκα ή ε ειηαθή θειίδα θ.ιπ. 

φρη επεηδή ιείπεη ην ιεπθφ κφλνλ, αιιά θη επεηδή ππάξρνπλ  κεγάια θνξ-

ηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ, 

ελψ φηαλ απηά βξεζνχλ ζηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ ηφηε παξάγεηαη ιάκςε 

θαη ιεπθφ θσο. 

Σν καχξν ρξψκα δειαδή είλαη ζεκειηψδε ηφληα ζηελ θάζε ηεο άπσ-

ζήο ησλ. ηελ θάζε απηή ήδε έρεη εμαζθεζεί ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζήο ησλ θη απηά ηψξα ηξέρνπλ πξνο δηά-

θνξεο θαηεπζχλζεηο, θαζψο απσζνχληαη (εμεγήζακε φηη απσζνχληαη θα-

ηά αληίζεηεο δηεπζχλζεηο). 

Δπνκέλσο, ζηελ πνξεία ηνπο έιθνπλ θαη φια ηα άιια είδε ρξσκάησλ, 

φιεο ηηο άιιεο αθηηλνβνιίεο, επεηδή αθξηβψο δελ βξίζθνληαη ζηελ θάζε 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο» πνπ ιακβάλεη 

ρψξα φηαλ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλί-

σλ βξίζθνληαη πάξα πνιχ θνληά (βι. θξίζηκε απφζηαζε ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ). 
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Τπνιείκκαηα ηέηνησλ θνξηίσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηα νπνία θάπνηε 

βξέζεθαλ ζε ηέηνηεο πνξείεο άπσζεο είλαη θαη ην καχξν πνπ είρε παξα-

ρζεί θάπνηε, αιιά πνπ ηψξα ππάξρεη ζηα δηάθνξα αληηθείκελα ηα νπνία 

εκείο ρξεζηκνπνηνχκε. 

Αληίζεηα, ην ιεπθφ ρξψκα παξάγεηαη θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο κεηαμχ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ν-

πφηε έρνπκε θαη ηελ παξαγσγή ηεο ιάκςεο. Ζ θφξηηζε επνκέλσο κε ηέ-

ηνηα ηζρπξή αθηηλνβνιία δηαθφξσλ ζσκάησλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ πνξεία 

ηέηνησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ θάπνηε έιθνληαλ θαη δεκηνχξγεζαλ α-

λάθιεμε ή ιάκςεηο θφξηηζε θαη ηα πιηθά-αληηθείκελα πνπ βιέπνπκε ε-

κείο ζήκεξα, θαη ηα νπνία εμαηηίαο απηνχ είλαη θνξηηζκέλα έηζη απφ ηφηε 

(φζα βέβαηα δελ παξαζθεπάδνληαη ηερλεηά κε ρξσζηηθέο θ.ιπ.). 
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25. Η ππόζηαζε ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη ε ίδηα, επεηδή απνηειείηαη 

από ηα ίδηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειε-

θηξνλίσλ. 

Η αζζελήο ελέξγεηα-θνξηίν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ κηαο αθηηλν-

βνιίαο όηαλ δελ αξθεί λα παξάγεη θσο, θέξεη ζθνηεηλό ρξώκα. 

Η εμήγεζε ηνπ καύξνπ ρξώκαηνο ηνπ νπξαλνύ. 

 

 

«25-6 Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα θαη ην ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα 

 

 
 

ρ. 25-12 Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα: Δίλαη κηα ζπλερήο πεξηνρή 

αθηηλνβνιίαο, πνπ επεθηείλεηαη απφ ηηο αθηίλεο γάκα σο ηα ξαδηνθσληθά 

θχκαηα. Σα νλφκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ θάζκα-

ηνο έρνπλ ηζηνξηθή πξνέιεπζε. Παξέρνπλ κφλνλ κία θαηάιιειε θαηάηα-

με κε βάζε ηελ πεγή ηεο αθηηλνβνιίαο. Ζ θπζηθή ππφζηαζε ηεο αθηηλν-

βνιίαο είλαη ε ίδηα ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ θάζκαηνο. ε φια ηα ηκήκαηα 

έρεη ηελ ίδηα ηαρχηεηα, ηελ ίδηα ειεθηξνκαγλεηηθή ππφζηαζε θαη ε κφλε 

δηαθνξά απφ ην έλα ηκήκα ηνπ θάζκαηνο ζην άιιν είλαη ε ζπρλφηεηα θαη 

ην κήθνο θχκαηνο . Απηέο νη πεξηνρέο κε ηζηνξηθά νλφκαηα επηθαιχπην-

ληαη, αιιά ηα νλφκαηα δίλνπλ κηα ηδέα γηα ηηο πην ζπλεζηζκέλεο πεγέο 

ησλ θπκάησλ: Ραδηνθχκαηα θαη κηθξνθχκαηα απφ ειεθηξφληα πνπ θηλνχ-

ληαη ζε αγσγνχο∙ ππέξπζξν απφ ζεξκά αληηθείκελα∙ νξαηφ θσο απφ πνιχ 

ζεξκά αληηθείκελα∙ ππεξηψδεο απφ ειεθηξηθά ηφμα θαη εθθελψζεηο αεξί-

σλ∙ αθηίλεο Υ απφ ειεθηξφληα πνπ θηππνχλ έλα ζηφρν∙ αθηίλεο γάκα απφ 

ππξήλεο ξαδηελεξγψλ αηφκσλ». 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζε. 534. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Διέρζε πην πάλσ φηη: «Ζ θπζηθή ππφζηαζε ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη ε 

ίδηα ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ θάζκαηνο». 

Ζ εξκελεία απηνχ έρεη σο εμήο: 

Απηφ επαιεζεχεη φηη φια ηα είδε ησλ αθηηλνβνιηψλ, φπσο εμεγήζακε, 

ζπλίζηαληαη απφ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη απφ ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία έιθνληαη αλά δεχγε θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αθηηλν-



81 
 

βνιία θαη ηα νπνία είλαη ηα ίδηα. Δμαηηίαο απηνχ πξνθχπηεη ε ίδηα θπζηθή 

ππφζηαζε φισλ ησλ αθηηλνβνιηψλ ηνπ θάζκαηνο. Κη φπσο εμεγήζακε, 

γηα λα ππάξμεη αθηηλνβνιία, πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα δχν είδε ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ηα δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ φηαλ είλαη αξθεηά ζε ελέξγεηα-θνξηίν παξάγνπλ θσο, 

ελψ αλ δελ είλαη αξθεηά δελ παξάγνπλ θσο. Σφηε έρνπκε ηελ ζθνηεηλή 

κνξθή αθηηλνβνιίαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Σέηνηα ζθνηεηλή αθηηλνβνιία ή αιιηψο ζθνηεηλή ελέξγεηα ζεκειησδψλ 

ηφλησλ είλαη απηή πνπ δηαηξέρεη φιν ην ζχκπαλ ππφ κνξθή ζπκπάληεησλ 

δπλακηθψλ γξακκψλ. 
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26. Η εμήγεζε ηεο θόξηηζεο ησλ δύν πιαθώλ ελόο θσηνζηνηρείνπ 

από ην ειηαθό θσο (από ηα θσηόληα). 

Η εμήγεζε ηεο άπσζεο ησλ θσηνλίσλ ηεο ίδηαο πιάθαο θαη ε θόξ-

ηηζε ηνπ πόινπ ελόο ζπζζσξεπηή.  

Η εμήγεζε ηεο θόξηηζεο κηαο ειεθηξηθήο πεγήο απόηα θσηόληα.  

Η εμήγεζε ηεο απνβνιήο ειεθηξνλίσλ από ηα κέηαιια, όηαλ απηά 

θνξηίδνληαη από ην θσο. 

 

 

ηη ηα είδε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (ή θσηνλίσλ) πνπ θέξνπλ καγλε-

ηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία είλαη δχν, απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

θφξηηζε ηνπ θσηνζηνηρείνπ. 

ην θσηνζηνηρείν δειαδή ην ειηαθφ π.ρ. θσο θαζψο έιθεηαη απφ ηελ 

καχξε επηθάλεηα ηνπ θσηνζηνηρείνπ δηαρσξίδεηαη ζηηο δχν πιάθεο ηνπ, 

επεηδή αθξηβψο ζπκβαίλεη ην εμήο:  

Αθελφο κελ θαζψο ζπγθεληξψλεηαη πνιχ θσο ζην καχξν ρξψκα ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ζπιιέθηε ηνπ (έρνπκε εδψ έιμε κεηαμχ ηνπ καχξνπ ρξψ-

καηνο θαη ηνπ θσηφο) εμαζθνχληαη κεηαμχ ησλ πνιιψλ ήδε ζπγθεληξσ-

κέλσλ θσηνλίσλ (πνπ απνηεινχλ ην ειηαθφ θσο) νη απσζηηθέο δπλάκεηο 

κεηαμχ ηνπο (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο εμεγήζακε φηη εμαζθνχ-

ληαη νη απσζηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ) θαη ηφηε ηα 

δχν είδε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (ή θσηνλίσλ) πνπ απνηεινχλ ην ειηαθφ 

θσο δηαρσξίδνληαη. Απφ ηνλ δηαρσξηζκφ απηφ ην κελ έλα είδνο θαηεπζχ-

λεηαη-απσζείηαη πξνο ηελ κηα πιάθα ηνπ θσηνζηνηρείνπ απφ ηελ νπνία 

θαη έιθεηαη, θαη αθεηέξνπ ην άιιν είδνο ησλ θσηνλίσλ (ηνπ ειηαθνχ θσ-

ηφο)  απσζείηαη θαη θαηεπζχλεηαη ζηελ άιιε πιάθα ηνπ θσηνζηνηρείνπ 

απφ ηελ νπνία επίζεο έιθεηαη. 

Έηζη έρνπκε ηελ θφξηηζε ησλ δχν πιαθψλ ηνπ θσηνζηνηρείνπ κε ην 

ειηαθφ θσο, κε ηα δχν είδε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (ή θσηνλίσλ) ηνπ ε-

ιηαθνχ θσηφο. 

 

Αο δνχκε ιίγν αλαιπηηθφηεξα ην ίδην ζέκα: 

 

Φσηνζηνηρείν 

«Έλα θσηνζηνηρεία θαηαζθεπάδεηαη κε ηξφπν παξφκνην κε κηα δίνδν 

εκηαγσγνχ (βι. παξάγξ. 12-6). Κάζε έλα ζηνηρείν έρεη κηα ζηξψζε ππξη-

ηίνπ κε πξφζκημε βαξίνπ, κε πάρνο κφλν 5 x 10
-2

cm. Ζ ζηξψζε απηή θα-

ιχπηεηαη κε κηα δεχηεξε ζηξψζε, κε πάρνο κφλν 1 x 10
-4

cm, απφ ππξίηην 

κε πξφζκημε θσζθφξνπ. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηφηεξνπ ζηξψ-

καηνο εθηίζεηαη ζην ειηαθφ θσο. ηαλ πέθηεη θσο ζην θσηνζηνηρείν, 

εκθαλίδεηαη κηα ηάζε κεηαμχ ησλ δχν ζηξψζεσλ. Ζ ηάζε απηή είλαη ιίγν 

κηθξφηεξε απφ 1 volt. Δίλαη θαλεξφ φηη πξέπεη λα ζπλδέζνπκε ζε ζεηξά 

ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ ηέηνηα θσηνζηνηρεία γηα λα πάξνπκε κία ηάζε 

πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο. 



83 
 

Αγψγηκα ζχξκαηα ζπλδένληαη επάλσ ζε θάζε ζηξψζε θαη επηηξέπνπλ 

ηελ ξνή ησλ θνξηίσλ. Τπφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο, ην ιεπηφ-

ηεξν εμσηεξηθφ ζηξψκα θνξηίδεηαη αξλεηηθά θαη ην παρχηεξν ζεηηθά. Αλ 

έλα θσηνζηνηρείν δέρεηαη έληαζε ειηαθήο ελέξγεηαο πεξίπνπ 10 millia-

wat / cm
2
 θαη ην θσηνζηνηρείν είλαη βξαρπθπθισκέλν, ε ππθλφηεηα ηνπ 

ξεχκαηνο είλαη πεξίπνπ 2 milliampere / cm
2
 επηθάλεηαο ηνπ θσηνζηνη-

ρείνπ. Πξέπεη λα ζπλδέζνκε παξάιιεια κεγάιν αξηζκφ απφ ζεηξέο θσ-

ηνζηνηρείσλ γηα λα πάξνκε ξεχκα κε πξαθηηθά ρξήζηκν κέγεζνο. Ζ ζπ-

ζηνηρία ηεο θσηνγξαθίαο πεξηιακβάλεη 120.000 ζηνηρεία. ε ιακπξφ ή-

ιην παξάγεη κέγηζηε ηζρχ 25 kw. 

Δπεηδή ην ειηαθφ θσο είλαη δηαθνπηφκελε πεγή ηζρχνο, πξέπεη λα 

θξνληίζνκε λα απνζεθεχζνκε ελέξγεηα ηηο ψξεο πνπ ππάξρεη θσο, πα-

ξάιιεια κε ηελ παξνρή ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ. ’ απ-

ηή ηελ εγθαηάζηαζε, ε ελέξγεηα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ αληιηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θνξηηζηεί κηα κεγάιε ζπζηνηρία 

κπαηαξηψλ κνιχβδνπ. Έηζη έρνκε ελέξγεηα απφ ηηο κπαηαξίεο φηαλ είλαη 

ζθνηάδη ή ην θσο δελ είλαη αξθεηφ…». 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζει. 446.  

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: «Τπφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο, 

ην ιεπηφηεξν εμσηεξηθφ ζηξψκα θνξηίδεηαη αξλεηηθά θαη ην παρχηεξν 

ζεηηθά». 

Ζ εμήγεζε απηή είλαη ε εμήο: 

Σν θσο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (πνπ είλαη ε θχξηα ελέξγεηα 

ζηα πξσηφληα) θαη επίζεο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (πνπ είλαη 

ε θχξηα ελέξγεηα ζηα ειεθηξφληα). 

Δπεηδή εθεί πνπ βξίζθεηαη ε κεγάιε κάδα ή αιιηψο ην παρχηεξν απφ 

ηα δχν ζηξψκαηα ηνπ ζπιιέθηε, απφ εθεί εμαζθείηαη ηζρπξφηεξε ε έιμε 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο ην πξνζπίπηνλ-εξρφκελν ειηαθφ 

θσο (αθνχ κέζα ζηα πξσηφληα, ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο βαξπηηθνχο πφ-

ινπο ππάξρεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). Έηζη, ην παρχηεξν απηφ ζηξψκα έιθεη ηψξα 

ην κέξνο εθείλν ηνπ θσηφο πνπ θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, έιθεη 

κέξνο ηεο ελέξγεηαο δειαδή ηνπ πξνζπίπηνληνο πάλσ ζην ζπιιέθηε ε-

ιηαθφ θσο. 

Αλ ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ πξνζπίπηνληνο ζηνλ 

ζπιιέθηε ειηαθνχ θσηφο έιθνληαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ εζσηεξη-

θψλ βαξπηηθψλ ησλ πξσηνλίσλ, ηφηε ηα άιια ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσ-

ηφο, δειαδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη απφ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, αθνχ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 
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ησλ απηά απσζνχληαη (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ). 

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη απφ ληα ζεκειηψ-

δε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ιεπηφηεξν απφ ηα δχν 

ζηξψκαηα ηνπ ζπιιέθηε καο. Έηζη θαηεπζχλνληαη πξνο απηφ. 

 

Βιέπνπκε φκσο φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη θαη θα-

ηεπζχλνληαη πξνο ηελ παρχηεξε πιάθα, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ έιθνληαη θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ ιεπηφηεξε πιάθα ηνπ 

ζπιιέθηε καο. 

Αλ ην πιηθφ είλαη εκηαγσγφο, ηφηε έρνπκε ζηαζεξά ην κεηαιιηθφ κέξνο 

ηνπ θσηνζηνηρείνπ λα θνξηίδεηαη ζεηηθά (αθνχ απσζεί-απνβάιιεη ειε-

θηξφληα), ελψ ην εκηαγψγηκν πιηθφ αξλεηηθά (αθνχ πξνζιακβάλεη ειε-

θηξφληα απφ ην κέηαιιν). 

Ζ απνβνιή εδψ ειεθηξνλίσλ απφ ην κέηαιιν, ζπκβαίλεη επεηδή ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ θσηφο έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ζηα πξσηφληα ηνπ κεηάιινπ. Απηά ηφηε ε-

μαζθνχλ ηζρπξφηεξε ηελ άπσζή ηνπο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, 

πξνο ηα ειεθηξφληα ηνπ κεηάιινπ-εκηαγσγνχ, νπφηε ηα «απνβάιινπλ» 

απφ ην άηνκφ ηνπο.  

 

 

 
4-39 Σπεμαηηθή πανάζηαζε ηεξ δεμημονγίαξ ηάζεξ ζηα άθνα εκόξ θςημζημηπείμο μεηάι-

ιμο - ζειεκίμο (Sc). 

 

 
 
4-40 Σπεμαηηθή πανάζηαζε ηεξ δεμημονγίαξ ηάζεξ ζηα άθνα εκόξ θςημζημηπείμο πονηηίμο 

(Si). 

 

Οη δύμ παναπάκς εηθόκεξ θαζώξ θαη ε πενηγναθή ημοξ είκαη από ηεκ Ηιεθηνμκηθή Δηεύ-

ζοκζε ζημ Δηαδίθηομ (Internet):  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C107/144/1034,3736/ 

 

 

Αθνχ ήδε ηα παξαπάλσ ζεκειηψδε ηφληα θσηφληα έρνπλ απσζεζεί έ-

ηζη κεηαμχ ηνπο θαη δηαρσξίζηεθαλ αλάινγα κε ην καγλεηηθφ-
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ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν θαη θαηαλεκήζεθαλ ζηηο δχν πιάθεο ηνπ 

θσηνζηνηρείνπ, ζηελ ζπλέρεηα ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Καζψο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ζηελ παρχηεξε πιάθα, φζν θαη 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ ιεπηφηεξε πιάθα ζπγθεληξψ-

λνληαη πνιιά ζε θνξηίν, απμάλνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο 

θνξηίν, απμάλνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο εθεί. Σφηε ιέκε φηη ε πιάθα θνξηίδε-

ηαη.  

 

Αλ απμεζεί φκσο ν αξηζκφο ησλ παξαπάλσ ζεκειησδψλ ηφλησλ πάξα 

πνιχ ζηελ θάζε πιάθα, ηφηε δεκηνπξγείηαη κηα ηάζε απνκάθξπλζήο ησλ, 

κηα ηάζε άπσζήο ησλ, γηα ηνλ εμήο ιφγν:  

Απμάλεη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο πεδίν θαη έηζη κεηαθη-

λείηαη αλάινγα θαη ε θξίζηκε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φζν απμάλεηαη ην θνξηίν ηνπο θαη εμαζθείηαη ακνηβαία, ηφηε απμάλνληαη 

θαη νη ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ησλ, νπφηε αξρίδνπλ αλ απσζνχληαη 

θαη κεηαθηλνχληαη πξνο ηηο αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο θαηεπζχλζεηο. Έηζη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ φζν θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

απνθηνχλ κηα ηάζε θπγήο, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη αλ εκείο ηνπνζεηήζνπ-

κε-ζπλδέζνπκε έλα ιεπηφ ζχξκα απφ ηα δχν άθξα ηεο θαζεκηάο παξαπά-

λσ πιάθα ηνπ ζπιιέθηε. 

Έηζη νδεγνχκε ηα θνξηία ηνπο εθεί πνπ ζέινπκε, π.ρ. ελ πξνθεηκέλνπ 

ηα νδεγνχκε ζηνπο δχν πφινπο κηαο ειεθηξηθήο πεγήο γηα λα ηελ θνξηί-

ζεη.  

 

  



86 
 

27. Φσο θαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο.  

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ από ηελ π-

πεξηώδε αθηηλνβνιία. 

 

 

«Τπεξηώδεο αθηηλνβνιία 

Έηζη νλνκάδεηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ έρεη πςειφηε-

ξε ζπρλφηεηα απφ ην νξαηφ θσο. Βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηνπ κπιε ή ηψδνπο 

άθξνπ ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο.  

Έλα θσηφλην (ζσκαηίδην) ππεξηψδνπο θσηφο κεηαθέξεη πεξηζζφηεξε 

ελέξγεηα απ’ φ,ηη έλα θσηφλην νξαηνχ θσηφο. Έηζη, ηα κφξηα ηεο χιεο 

πνπ απνξξνθνχλ ππεξηψδε αθηηλνβνιία δέρνληαη κεγάιε πνζφηεηα ελέξ-

γεηαο. Απηή ε επηπιένλ ελέξγεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάζπαζε ησλ 

κνξίσλ. Σνχην ζεκαίλεη φηη κε ηελ επίδξαζε ηνπ ππεξηψδνπο θσηφο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο δηαθνξεηηθά δελ ζα 

ήηαλ δπλαηέο.  

 

 
 

Ζ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία ηνπ ειηαθνχ θσηφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

εγθαχκαηα ζην αλζξψπηλν δέξκα. Μεγάιεο πνζφηεηεο ππεξηψδνπο αθηη-

λνβνιίαο είλαη επηθίλδπλεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Σν ζηξψκα φδνληνο έρεη 

κεγάιε ζεκαζία, επεηδή απνξξνθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππεξηψδνπο 

αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ, πξηλ απηή θζάζεη ζηε Γε. 

(Βιέπε επίζεο ππέξπζξε αθηηλνβνιία, θσηνρεκεία)». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 5, ζει. 806.  

 

 

Δπεμεγήζεηο 

Ζ έλλνηα ησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ ιακβάλεη ρψξα ζην ππεξηψδεο 

κέξνο ηνπ θάζκαηνο, επεηδή εθεί ππάξρνπλ ηζρπξφηεξα ηα θνξηία ηφζν 
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ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ, φπσο εμεγήζακε. Απηά (ηα ζεκειηψδε ηφληα) αληηδξνχλ κε ηελ 

χιε, επεηδή θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηφζν ησλ 

δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξν-

λίσλ, ελψ ζπγρξφλσο έιθνληαη κε απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ βξίζθν-

ληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη 

ησλ ειεθηξνλίσλ. Έηζη ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία έιθεη αιιά θαη έιθεηαη 

κε ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. Δμαη-

ηίαο ηεο έιμεο ηεο απηήο παξάγνληαη ηφηε ρεκηθέο αληηδξάζεηο. 

 

Δπίζεο: 

«Έλα θσηφλην (ζσκαηίδην) ππεξηψδνπο θσηφο κεηαθέξεη πεξηζζφηεξε 

ελέξγεηα απ’ φ,ηη έλα θσηφλην νξαηνχ θσηφο. Έηζη, ηα κφξηα ηεο χιεο 

πνπ απνξξνθνχλ ππεξηψδε αθηηλνβνιία δέρνληαη κεγάιε πνζφηεηα ελέξ-

γεηαο. Απηή ε επηπιένλ ελέξγεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάζπαζε ησλ 

κνξίσλ. Σνχην ζεκαίλεη φηη κε ηελ επίδξαζε ηνπ ππεξηψδνπο θσηφο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο δηαθνξεηηθά δελ ζα 

ήηαλ δπλαηέο».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 5, ζει. 806.  

εκείσζε: 

Απηή ε επηπιένλ ελέξγεηα πνπ έρεη έλα θσηφλην ππεξηψδνπο αθηηλνβν-

ιίαο ζε ζχγθξηζε κε έλα θσηφλην ηνπ νξαηνχ θσηφο, νθείιεηαη ζηα απ-

μεκέλα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ, νθείιεηαη ζε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη 

ζηελ χιε φηαλ απμεζεί πάξα πνιχ ε ζεξκνθξαζία ή ε πίεζε ή ε αθηηλν-

βνιία, φπσο ήδε έρνπκε εμεγήζεη. 

Γη’ απηφ θαη ζην θάζκα πνπ ππάξρεη εθηφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ νξαηνχ 

θσηφο θαη πξνο ην ππεξηψδεο κέξνο ηνπ, νη πεξηνρέο απηέο δειψλνπλ ε-

λέξγεηα κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ νξαηνχ θσηφο, ε νπνία νθείιεηαη ζηα 

ζεκειηψδε ηφληα. 

 Σα ζεκειηψδε ηφληα είλαη δχν εηδψλ, φπσο έρνπκε αλαθέξεη: ηα ζεκε-

ιηψδε πξσηφληα θαη ηα ζεκειηψδε ειεθηξφληα. 
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28. Η εμήγεζε ησλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζην πδξνγόλν, αιιά θαη 

ζην θάζε άηνκν. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ππεξηώδνπο, ηεο νξαηήο θαη ηεο 

ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο.  

 

 

«Δλεξγεηαθέο ζηάζκεο. 

Οη επηηξεπφκελεο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ηνπ πδξνγφλνπ θαη θάζε αηφκνπ 

νλνκάδνληαη ελεξγεηαθέο ζηάζκεο. Οη αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ηνπ αηφ-

κνπ νλνκάδνληαη ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο. Ζ θαηάζηαζε κε ηε ρακε-

ιφηεξε ελέξγεηα Δ1 νλνκάδεηαη ζεκειηώδεο θαηάζηαζε….». 

«ΦΤΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Γ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Πέηξνο 

Γεσξγαθάθνο, Νηθφιανο θαξλάο, Αζαλάζηνο θαισκέλνο, Ησάλλεο 

Υξηζηαθφπνπινο, ΟΔΓΒ, Αζήλα, Έθδνζε ΗΑ΄ 2011, ζει. 51. 

 

Δπίζεο: 

«Γηάγξακκα ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ 

Παίξλνπκε θαηαθφξπθν άμνλα βαζκνλνκεκέλν ζε ηηκέο ελέξγεηαο θαη 

ζρεδηάδνπκε νξηδφληηεο επζείεο γξακκέο ζηηο ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο ελέξγεηαο Δ1, Δ2, Δ3 … ηνπ ειεθηξνλίνπ. Σν 

ζρήκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην δηάγξακκα ησλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ. 

 

 
 

«ΦΤΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Γ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Πέηξνο 

Γεσξγαθάθνο, Νηθφιανο θαξλάο, Αζαλάζηνο θαισκέλνο, Ησάλλεο 

Υξηζηαθφπνπινο, ΟΔΓΒ, Αζήλα, Έθδνζε ΗΑ΄ 2011, ζει. 52. 
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«Γηέγεξζε ηνπ αηόκνπ 

Αλ ην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκειηψδε θαηάζηαζε 

απνξξνθήζεη ελέξγεηα, ηφηε ην ειεθηξφλην κπνξεί λα κεηαπεδήζεη ζε 

άιιε επηηξεπφκελε ηξνρηά πςειφηεξεο ελέξγεηαο. 

Η κεηάβαζε ελόο ειεθηξνλίνπ ηνπ αηόκνπ από κηα ηξνρηά ρακειήο 

ελέξγεηαο ζε άιιε πςειόηεξεο ελέξγεηαο νλνκάδεηαη δηέγεξζε ηνπ 

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

ηαη ελέξγεηα δηέγεξζεο. 

Σν δηεγεξκέλν άηνκν παξακέλεη ζηελ θαηάζηαζε δηέγεξζεο γηα ειάρη-

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα (ηεο ηάμεο ηνπ 10
-8

s) θαη επαλέξρεηαη ζηελ ζεκε-

ιηψδε θαηάζηαζε. Ζ επάλνδνο ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηε ζεκειηψδε θαηά-

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

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

ζα θσηφληα φζα θαη ηα άικαηα πνπ πξαγκαηνπνηεί». 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Έλα ειεθηξφλην κπνξεί λα θαίλεηαη φκνην κε έλα άιιν σο πξνο ηνλ 

φγθνθαη ηελ κάδα ηνπ, αιιά φια ηα ειεθηξφληα δελ είλαη ίδηα, επεηδή 

δηαθέξνπλ σο ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ θέξνπλ. Απηή ε ελέξγεηα πνπ 

θέξνπλ ηα ειεθηξφληα είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζηνλ έλα 

εζσηεξηθφ πφιν ηνπο θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ άιιν 

εζσηεξηθφ πφιν ηνπο. 

Έηζη, αλάινγα κε ην θνξηίν-ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ θέ-

ξνπλ ηα ειεθηξφληα δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθά 

ειεθηξφληα.  

Σφηε, εθείλα ηα ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο ή 

φζα θέξνπλ πνιχ ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, έιθνληαη πεξηζζφηεξν απφ ην εηεξψλπκφ 

ηνπο, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ ηα πξσηφληα κέ-

ζα ζην εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ, ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα ηνπ αηφκνπ. Σφηε ηα ειεθηξφληα απηά 

έιθνληαη πην πνιχ (απφ ηα πξσηφληα ηνπ ππξήλα ηνπ αηφκνπ) θαη έηζη 

κπνξνχλ θαη θάλνπλ άικαηα θαη κεγαιχηεξα ή θαη δηαδνρηθά.  

Δπεηδή απηά θέξνπλ πνιχ ηζρπξή ηελ ελέξγεηα ηνπο, θαηά ηελ θάζε 

ηεο έιμεο ησλ (δειαδή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ησλ δνκη-

θψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ αθελφο, θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα αθεηέξνπ) ηφηε πα-

ξάγεηαη ειεθηξηζκφο ζηελ θάζε απηή θη επεηδή ην θνξηίν απηφ είλαη πν-

ιχ ηζρπξφ έρνπκε ηελ παξαγσγή ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (εμεγή-

ζακε φηη ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία θέξεη πνιχ πςειφ ελεξγεηαθφ θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). 

ηαλ έλα άιιν ειεθηξφλην θέξεη ιηγφηεξν ηζρπξφ απηφ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ 
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(ζηνλ ηζρπξφηεξν εζσηεξηθφ ηνπ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ) ηφηε ζα παξάγεη πάιη θσο ζηελ θάζε ηεο έιμεο ηνπ κε ην πξσηφλην 

ηνπ ππξήλα, αιιά ην θσο απηφ ζα είλαη κε ιηγφηεξν ελεξγεηαθφ θνξηίν, 

ζα είλαη π.ρ. ην νξαηφ θσο θαη ζα έρεη επνκέλσο κεγαιχηεξν κήθνο θχ-

καηνο (ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν πνιχ πςειήο ελέξγεηαο θσο ππε-

ξηψδνπο αθηηλνβνιίαο). 

Αλάινγα έρνπκε ηηο ρακειφηεξεο ελεξγεηαθέο ζηάζκεο ηεο ππέξπζξεο 

αθηηλνβνιίαο.  

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ δηαθφξσλ αθηηλνβνιηψλ ηνπ θσηφο, 

δειαδή, πξνθχπηεη απφ ην αλάινγν θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ πνπ θέξνπλ ηα ειεθηξφληα, αιιά θαη ηα πξσηφληα ηνπ ππξήλα. ζν 

κεγαιχηεξν θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ έρνπλ ηα ειεθηξφ-

ληα ηφζν πεξηζζφηεξν ηζρπξά έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ ππξήλα θαη ηφηε ηφζν κεγαιχηεξε ελέξγεηα θσηφο εθπέκπνπλ, 

θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ. Δμ’ απηνχ πξνθχπηνπλ ε παξαγσγή ησλ 

δηαθφξσλ αθηηλνβνιηψλ  
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29. Η εμήγεζε ηεο κείσζεο ησλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο ζηα ειεθηξό-

ληα αιιά θαη ζηα πξσηόληα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Η εμήγεζε ηεο κεηεμέιημεο ελόο ρεκηθνύ ζηνηρείνπ ζε άιιν ρακε-

ιόηεξεο ελέξγεηαο.  

Η εμήγεζε ηεο θπζηθήο κεηαζηνηρείσζεο ρεκηθνύ ζηνηρείνπ ζε 

άιιν ρακειόηεξεο ελέξγεηαο. 

 

 

Απηή ε ελέξγεηα πνπ θαίγεηαη, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε αθηηλνβνιία, φπσο 

εμεγήζακε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηεηα, αθαηξείηαη ζηελ νπζία 

απφ ην ειεθηξφλην (απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ εζσηεξηθνχ πφινπ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), αιιά θαη απφ ην πξσηφλην (απφ ηα ζε-

κειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, ηνπ εζσηεξηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ). [Λέκε «αθαηξείηαη θπξίσο» επεηδή απηά ηα δχν είδε 

θνξηίσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη πνπ «αληηδξνχλ» θαη θαηαλαιψλνληαη, 

αθνχ  κε ηελ θαχζε ηνπο πθίζηαληαη απψιεηεο ζε θνξηίν-ελέξγεηα]. 

 

ηαδηαθά, ινηπφλ, κε ηνπο αηψλεο, έρνπκε απψιεηα (θζνξά) ζε καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφληα ελφο ρεκηθνχ ζηνη-

ρείνπ. Απηή ε παξαπάλσ απψιεηα θνξηίνπ-ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα ράζεη αληίζηνηρα θνξηίν έιμεο θαη άπσζεο ην 

ρεκηθφ απηφ ζηνηρείν.  

Δπνκέλσο, ζα έρνπκε απψιεηα ζε θνξηίν έιμεο θαη άπσζεο απηνχ ηνπ 

ρεκηθνχ ζηνηρείνπ, νπφηε θαζίζηαηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν ελεξγφ, ιηγφ-

ηεξν ελεξγεηαθφ σο ρεκηθφ ζηνηρείν.  

ηελ πεξίπησζε απηή ραιαξψλνπλ θαη νη δπλάκεηο ζπλνρήο ηνπ, νπφηε 

απνβάιεη ειεθηξφληα ή αθφκε-αθφκε ραιαξψλνπλ θαη νη ππξεληθέο ηνπ 

δπλάκεηο, αθνχ δελ εμαζθνχληαη πιένλ ηζρπξά νη έιμεηο κεηαμχ ησλ πξσ-

ηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ ησλ ππξήλσλ ηνπ.  

Σφηε έρνπκε ηελ δηάζπαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ππξήλα ή ηελ απνβνιή ελφο 

ηκήκαηφο ηνπ. Σν άηνκν απηφ ηφηε πθίζηαηαη θπζηθή κεηαζηνηρείσζε. 
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30. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θπκάησλ κεηαμύ ησλ κνξίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ελόο κνξίνπ θαη έλα άιιν γεηηνλη-

θό ηνπ. 

 

 

«πζηνιή 

πζηνιή νλνκάδεηαη ε ζπξξίθλσζε ή ε κείσζε ηνπ φγθνπ κηαο νπζίαο, 

πνπ νθείιεηαη ζε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Καζψο κηα νπζία ςχρεηαη, 

ηα κφξηα πνπ ηελ απνηεινχλ ηαιαληψλνληαη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα. Έ-

ηζη, νη ειθηηθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζά ηνπο απμάλνληαη, 

κε απνηέιεζκα λα πιεζηάδνπλ ην έλα θνληά ζην άιιν. Γη’ απηφλ ην ιφγν 

ε νπζία ζπξξηθλψλεηαη ειαθξά. ηα αέξηα, ζπζηνιή ζπκβαίλεη θαη εμαη-

ηίαο ησλ κεηαβνιψλ ηεο πίεζεο (ζπλήζσο φηαλ ε πίεζε απμάλεηαη). 

Ζ ηθαλφηεηα ησλ πιηθψλ λα δηαζηέιινληαη θαη λα ζπζηέιινληαη ιακ-

βάλεηαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ ζηηο πνηθίιεο θαηαζθεπέο. Αλ 

δελ γίλεη απηφ θαηά ην ζρεδηαζκφ, είλαη πηζαλφ λα πξνθιεζεί επηθίλδπλε 

παξακφξθσζε ή ξεγκάησζε ηεο θαηαζθεπήο. Γηα παξάδεηγκα, νη κεγά-

ιεο γέθπξεο έρνπλ αξκνχο δηαζηνιήο, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη θαζαξά». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 5, ζει. 749. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ: «Καζψο κηα νπζία ςχρεηαη, ηα κφξηα πνπ ηελ 

απνηεινχλ ηαιαληψλνληαη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα». 

Ζ ηαιάλησζε ησλ κνξίσλ πξνθαιεί, επίζεο, έλα θχκα, κηθξφ κελ, αι-

ιά αλάινγα κε ηελ δχλακε ηνπ θάζε κνξίνπ πνπ θαζψο ηαιαληψλεηαη ην 

πξνθαιεί. 

Απηή ε ηαιάλησζε ησλ κνξίσλ έρεη λα θάλεη κε ηηο έιμεηο αιιά θαη ηηο 

απψζεηο πνπ εμαζθνχληαη κεηαμχ ησλ κνξίσλ.  

Υσξίο απηέο (ηηο έιμεηο θαη απψζεηο) δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη απηή 

ε ηαιάλησζε ησλ κνξίσλ. Κη απηέο νη έιμεηο-απψζεηο νθείινληαη αθξη-

βψο ζηελ έιμε-άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, κέζα ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσ-

ηνλίσλ θπξίσο. ηαλ απηέο εμαζθνχληαη θαη ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν, ηφηε 

ηα πξσηφληα απηψλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ κνξίσλ αιιειεπηδξνχλ κε ηα 

γχξσ ηνπο, ηα γεηηνληθά ηνπο κφξηα. 
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31. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ θπκάησλ ζηα ζηεξεά ζώκαηα. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ξαδηελεξγνύ θύκαηνο ζηα ξαδηε-

λεξγά πιηθά. 

 

 

«ηεξεά 

ηεξεά νλνκάδνληαη ηα ζψκαηα ησλ νπνίσλ ηα άηνκα παξακέλνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ζε νξηζκέλεο απνζηάζεηο ην έλα απφ ην άιιν. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη άθακπηα. Αλ ζπκπηεζηνχλ γηα λα αιιάμνπλ κνξ-

θή, πξνβάιινπλ αληίζηαζε. Δπίζεο, δελ ξένπλ, φπσο ηα ξεπζηά. 

ε πνιιά ζηεξεά, ηα άηνκα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε θαλνληθνχο ζρεκα-

ηηζκνχο, πνπ επαλαιακβάλνληαη. Σα ζηεξεά απηά νλνκάδνληαη θξχζηαι-

ινη. κσο αθφκε θαη ζηνπο θξπζηάιινπο ππάξρνπλ πάληνηε «ζθάικα-

ηα», δειαδή ηα άηνκα βξίζθνληαη ζε ιάζνο ζέζε ή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί 

απφ άιιν, δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Σα ειαηηψκαηα απηά κπνξεί λα έρνπλ πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο εκηαγσγνχο, πνπ ρξεζηκν-

πνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή, πξνθαινχληαη ειαηηψκαηα ή πξνζηίζεληαη 

άιιεο νπζίεο, ψζηε ηα πιηθά (π.ρ. ην ππξίηην) λα απνθηήζνπλ ειεθηξηθέο 

ηδηφηεηεο. 

 

 
 

 
Σπεδόκ όια ηα ζηενεά ιηώκμοκ (ηήθμκηαη) όηακ ζενμαίκμκηαη ζε ανθεηά ορειή ζεν-

μμθναζία. Αθόμα θαη ημ βμιθνάμημ, πμο είκαη έκα από ηα πημ ζθιενά μέηαιια πμο 

γκςνίδμομε, ιηώκεη ζημοξ 3.370μC.  

Όμςξ μνηζμέκα ζηενεά δεκ ιηώκμοκ. Με ηε ζένμακζε μεηαηνέπμκηαη θαηεοζείακ ζε 

αένηα, πςνίξ πμηέ κα ογνμπμημύκηαη. Αοηό ημ θαηκόμεκμ μκμμάδεηαη ελάπκςζε. Πα-

ναδείγμαηα μοζηώκ πμο ελαπκώκμκηαη είκαη ημ ζηενεό δημλείδημ ημο άκζναθα (θενόξ 

πάγμξ) θαη ημ ηώδημ. 
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Γελ είλαη, φκσο, φια ηα ζηεξεά θξπζηαιιηθά. Τπάξρνπλ πνιιά ζηα 

νπνία ε δηάηαμε ησλ αηφκσλ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε δηάηαμε ησλ π-

γξψλ. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη, ζε ηέηνηα ζηεξεά, ηα άηνκα δελ είλαη ε-

ιεχζεξα λα θηλεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην γπαιί, ηα άηνκα δηαηεξνχληαη 

ζε θνληηλέο απνζηάζεηο πξνο ηα γεηηνληθά ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα θηλε-

ζνχλ. Ωζηφζν ηαιαληψλνληαη εκπξφο-πίζσ. Καζψο απμάλεηαη ε ζεξκν-

θξαζία, ην πιηθφ απνξξνθά ελέξγεηα. Έηζη, ην πιάηνο ησλ ηαιαληψζεσλ 

κεγαιψλεη. Αλ ηα άηνκα ηαιαληψλνληαη ηφζν ψζηε λα πιεζηάδνπλ ηα 

γεηηνληθά ηνπο, ε άθακπηε δνκή ζπάδεη θαη ην ζηεξεφ πγξνπνηείηαη. ε 

απηφ νθείιεηαη ε ηήμε ησλ ζηεξεψλ».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 5, ζει. 725. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

εκεηψλνπκε ηελ θξάζε:  

«Γελ είλαη, φκσο, φια ηα ζηεξεά θξπζηαιιηθά. Τπάξρνπλ πνιιά ζηα 

νπνία ε δηάηαμε ησλ αηφκσλ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε δηάηαμε ησλ π-

γξψλ. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη, ζε ηέηνηα ζηεξεά, ηα άηνκα δελ είλαη ε-

ιεχζεξα λα θηλεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην γπαιί, ηα άηνκα δηαηεξνχληαη 

ζε θνληηλέο απνζηάζεηο πξνο ηα γεηηνληθά ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα θηλε-

ζνχλ. Ωζηφζν ηαιαληψλνληαη εκπξφο-πίζσ». 

Απηή ε ηαιάλησζε «εκπξφο-πίζσ» ζεκαίλεη απηφ πνπ είπακε: δειαδή 

ηελ κηα έιθνληαη θαη ηελ άιιε απσζνχληαη. Δμαηηίαο απηνχ, απηά ηα κφ-

ξηα παξάγνπλ θαη ηα θχκαηα, έζησ θη αλ είλαη πνιχ εμαζζελεκέλα. 

Γηα λα παξαρζεί έλα θχκα φκσο γίλεηαη ζχγθξνπζε. 

Δπνκέλσο, ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ φηαλ έιθν-

ληαη κε ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηφηε ζπγθξνχν-

ληαη θαη ηφηε παξάγνληαη ηα θχκαηα απηά ζηα κφξηα. 

Σα θχκαηα ησλ κνξίσλ δειαδή δελ είλαη ζπλερφκελα, αιιά παξάγν-

ληαη κφλνλ θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ, νπφηε θαη ζπγθξνχνληαη. 

Απηέο νη ζπγθξνχζεηο ησλ φκσο θαίλνληαη θαιχηεξα ζηα ξαδηελεξγά 

πιηθά, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ην θχκα απνβάιιεηαη απφ απηά κε νξκή θαη 

επίζεο θαη έλα θσηφλην θάζε θνξά πνπ απηφ παξάγεηαη (ζηελ θάζε ηεο 

έιμεο ησλ δειαδή παξάγεηαη ειεθηξηζκφο, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν). 

Βέβαηα, εμππαθνχεηαη, φηη φζν ηζρπξφηεξν θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θέξνπλ ηα άηνκα (θπξί-

σο κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ), ηφζν πεξηζζφηεξν 

ξαδηελεξγά είλαη ή ηφζν ηζρπξφηεξα θχκαηα παξάγνπλ. 
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32. Σα δύν κέξε ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο. 

Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο-δηάδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελόο θύκαηνο.  

Η εμήγεζε ηεο έιμεο ή ηεο άπσζεο δύν ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπ-

κάησλ. 

Σν θύκα θαζώο θηλείηαη, θαη ζπζηέιιεηαη θαη δηαζηέιιεηαη, δελ 

δηαιύεηαη, αιιά ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα ζώκα.  

Ση είλαη ηα ειεύζεξα ζεκειηώδε ηόληα ελόο θύκαηνο.  

Η εμήγεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ, ηεο δε-

κηνπξγίαο πεδίνπ νιόγπξα από ην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα, αιιά θαη 

ε εμήγεζε ηεο παύζεο θαη ηνπ «ζβεζίκαηνο» ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

θύκαηνο. 

 

 

Αο πάξνπκε έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

«Πεξίζιαζε 

[…] ηαλ νη θνξπθέο δχν θπκάησλ θηάλνπλ καδί ζην ίδην ζεκείν, 

πξνζηίζεληαη θαη δίλνπλ έλα κεγαιχηεξν θχκα. Αληίζεηα, φηαλ κηα θνξπ-

θή ζπλδπάδεηαη κε κηα θνηιάδα, αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη θαη δελ ππάξ-

ρεη θπκαηνεηδήο θίλεζε». 

 

 
 

 

«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 4, ζει. 632. 
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Δπεμεγήζεηο:  

1) Δμεγήζακε φηη ηα δχν κέξε πνπ απνηεινχλ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θχκα θαη ηείλνπλ λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 90
ν
 απηά είλαη ηα εμήο: 

α) Σν έλα κέξνο ηνπ θχκαηνο είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, ηα 

νπνία θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν θαη απφ πιεπξάο ε-

ιεθηξηθνχ θνξηίνπ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

β) Σν άιινκέξνο ηνπ θχκαηνο είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, 

ηα νπνία θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν θαη απφ πιεπξάο 

ειεθηξηθνχ θνξηίνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Απηά, φπσο εμεγήζακε,  

η) ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη, νπφηε ην θχκα αλνί-

γεη, ιφγσ ηεο άπσζήο ησλ. 

ηη) ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη, νπφηε ην θχκα έιθεηαη-

ζπγθιίλεη θαη πάιη,  

θ.ν.θ. ζπλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία-θίλεζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκα-

ηνο: ηελ κηα έιθεηαη θαη ηελ άιιε απσζνχληαη ηα δχν κέξε ηνπ, ή ηα δχν 

είδε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ. 

 

2) Αλαθέξεη ε πην πάλσ εηθφλα, ζην πάλσ κέξνο ηεο, ηα εμήο: 

«Ακ δύμ θύμαηα ζοκακηημύκηαη με ηνόπμ ώζηε μη θμνοθέξ θαη ηςκ δύμ κα 

θηκμύκηαη μαδί, πνμθύπηεη έκα κέμ μεγαιύηενμ θύμα». 

Ζ εμήγεζε απηνχ είλαη ε εμήο: 

2α) Σν έλα είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ, ζην πξψην ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θχκα βξίζθεηαη πξνο ην έλα κέξνο ηνπ λνεηνχ άμνλα-επζείαο (ζρεδφλ επ-

ζείαο, ή θαιχηεξα αλνηρηήο θακπχιεο) πνπ βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο πν-

ξείαο ησλ δχν θπκάησλ, έζησ φηη είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλί-

σλ, κε ην πνξηνθαιί ρξψκα (ζην πάλσ κέξνο ηεο εδψ εηθφλαο). [ηελ 

νπζία, επεηδή θάζε θχκα είλαη δεχγνο ζεκειησδψλ ηφλησλ, απηφ ην θχκα 

πεξηιακβάλεη σο ην πην πνιχ ηζρπξφηεξφ ηνπ κέξνο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ].  

Σν άιιν είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην δεχηεξν ειεθηξνκαγλεηηθφ θχ-

κα βξίζθεηαη πξνο ην άιιν κέξνο ηνπ ίδηνπ απηνχ ηνπ λνεηνχ άμνλα-

επζείαο (ζρεδφλ επζείαο, ή θαιχηεξα αλνηρηήο θακπχιεο) πνπ βξίζθεηαη 

ζην κέζνλ ηεο πνξείαο ησλ δχν θπκάησλ, έζησ φηη είλαη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, κε ην κνβ ρξψκα (ζην θάησ κέξνο ηεο εδψ εηθφ-

λαο). [ηελ νπζία, επεηδή θάζε θχκα είλαη δεχγνο ζεκειησδψλ ηφλησλ, 

απηφ ην θχκα πεξηιακβάλεη σο ην πην πνιχ ηζρπξφηεξφ ηνπ κέξνο ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ].  

2β) Σν θάζε έλα απφ ηα δχν κέξε ηνπ θχκαηνο φκσο (πνπ θαη ηα δχν 

καδί απνηεινχλ δεχγνο), ζρεκαηίδνπλ-δεκηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο κηα λνε-

ηή αλνηρηή θακπχιε πνπ κνηάδεη κε επζεία, θαζψο απηά ηξέρνπλ ζηνλ 

ρψξν. Απηή ε ινηπφλ ε ελδηάκεζε αλνηρηή θακπχιε δηαρσξίδεη ηα ίδηα ηα 

κέξε ηνπ θχκαηνο, ψζηε: 
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2β.1) Σν έλα κέξνο ηνπ θχκαηνο λα βξίζθεηαη ζπλέρεηα πξνο ην πάλσ 

κέξνο ηεο λνεηήο απηήο αλνηρηήο θακπχιεο ή ζρεδφλ επζείαο, πνπ εδψ 

(ζηελ θσηνγξαθία ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηφο καο) είλαη έζησ ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα πξσηνλίσλ (πνξηνθαιί ρξψκα). 

2β.2) Σν άιιν κέξνο ηνπ θχκαηνο λα βξίζθεηαη ζπλέρεηα πξνο ην θάησ 

κέξνο ηεο λνεηήο απηήο αλνηρηήο θακπχιεο ή ζρεδφλ επζείαο, πνπ εδψ 

(ζηελ θσηνγξαθία ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηφο καο) είλαη έζησ ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα ειεθηξνλίσλ (κνβ ρξψκα). 

Δπνκέλσο, 

Οη θνξπθέο ηνπ πνξηνθαιί ρξψκαηνο είλαη θνξπθέο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ, ελψ νη θνξπθέο ηνπ κνβ ρξψκαηνο είλαη θνξπθέο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

[ζν ηα θχκαηα είλαη πςειφηεξεο ελέξγεηαο θαη θέξνπλ κηθξφηεξν 

κήθνο, ηφζν απηά ηείλνπλ λα κε δεκηνπξγνχλ νιφθιεξε πεξηζηξνθή, 

φπσο ηα εγθάξζηα θχκαηα, αιιά ηείλνπλ λα θηλνχληαη κε ηξφπν ηελ κηα 

λα δηαζηέιινληαη πξνο ηα εκπξφο θαη ηελ άιιε λα ζπζηέιινληαη (εμεγή-

ζακε ζρεηηθά γηα ηα δηακήθε θχκαηα)]. 

Αλ ινηπφλ απέλαληη απφ κηα θνξπθή πνπ είλαη ζεκειηψδε ηφληα πξσ-

ηνλίσλ, (πνξηνθαιί ρξψκα), ηνπ ελφο-πξψηνπ θχκαηνο, αθελφο, έξζεη κηα 

άιιε θνξπθή, ηνπ άιινπ-δεχηεξνπ θχκαηνο, κνβ ρξψκα, πνπ θη απηή θέ-

ξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, αθεηέξνπ,  

ηφηε, απηέο νη δχν θνξπθέο έιθνληαη, επεηδή θαη νη δχν καδί θέξνπλ ην 

ίδην θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ή ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ. (Βιέπε: Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζε-

κειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν, θαη επίζεο ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

θαη δεκηνπξγνχλ πφιν). 

 

Απφ εδψ ζπκπεξαίλνπκε δειαδή φηη φιεο νη θνξπθέο θέξνπλ ην ίδην 

είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Απηφ ζεκαίλεη, πην πέξα, φηη: 

Η) ιεο νη θνξπθέο πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο ελφο θχκαηνο (πά-

λσ κέξνο ζε ζρέζε κε ηελ λνεηή επζεία ζρεδφλ ή αλνηρηή θακπχιε πνπ 

πεξλάεη απφ ην κέζνλ ηεο πνξείαο ηνπο) θέξνπλ ην ίδην είδνο ζεκειησδψλ 

ηφλησλ, έζησ π.ρ. απηέο θέξνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ είδνο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. Απηφ γίλεηαη εθφζνλ ηα παξαγφκελα 

θχκαηα έρνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν.  

ΗΗ) ιεο νη θνξπθέο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ελφο θχκαηνο 

(θάησ κέξνο ζε ζρέζε κε ηελ λνεηή επζεία ζρεδφλ ή αλνηρηή θακπχιε 

πνπ πεξλάεη απφ ην κέζνλ ηεο πνξείαο ηνπο) θέξνπλ πάιη ην ίδην είδνο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, έζησ π.ρ. απηέο θέξνπλ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ είδνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.Απηφ γί-

λεηαη εθφζνλ ηα παξαγφκελα θχκαηα έρνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν.  

 

3) Αλαθέξεη ε πην πάλσ εηθφλα, ζην θάησ κέξνο ηεο, ηα εμήο: 
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«Ακ δύμ θύμαηα ζοκακηημύκηαη με ηνόπμ ώζηε μη θμνοθέξ ημο εκόξ θύμα-

ημξ κα θηκμύκηαη μαδί με ηηξ θμηιάδεξ ημο άιιμο, ηα δύμ θύμαηα αιιειμελμο-

δεηενώκμκηαη». 

 

Ζ εμήγεζε απηνχ είλαη ε εμήο: 

Αλαθέξακε πην πάλσ ηα εμήο: 

«Η) ιεο νη θνξπθέο πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο ελφο θχκαηνο 

(πάλσ κέξνο ζε ζρέζε κε ηελ λνεηή επζεία ζρεδφλ ή αλνηρηή θακπχιε 

πνπ πεξλάεη απφ ην κέζνλ ηεο πνξείαο ηνπο) θέξνπλ ην ίδην είδνο ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ, έζησ π.ρ. απηέο θέξνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

είδνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (εθφζνλ ηα παξαγφκελα θχκα-

ηα έρνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν).  

ΗΗ) ιεο νη θνξπθέο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ελφο θχκαηνο 

(θάησ κέξνο ζε ζρέζε κε ηελ λνεηή επζεία ζρεδφλ ή αλνηρηή θακπχιε 

πνπ πεξλάεη απφ ην κέζνλ ηεο πνξείαο ηνπο) θέξνπλ πάιη ην ίδην είδνο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, έζησ π.ρ. απηέο θέξνπλ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ είδνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (εθφζνλ 

ηα παξαγφκελα θχκαηα έρνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν)». 

Δπνκέλσο, 

ην θάησ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο ηεο πην πάλσ εηθφλαο έρνπκε: 

Αλ ε θνηιάδα ηνπ πξψηνπ-πάλσ θχκαηνο (θνξπθή είλαη ζηελ νπζία, 

αθνχ ε θνξπθή δεκηνπξγείηαη απφ ηελ άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ζην θχκα) ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (πνξηνθαιί ρξψκα 

ηνπ πξψηνπ-πάλσ θχκαηνο), έξζεη πνιχ θνληά κε ηελ θνξπθή ηνπ δεχηε-

ξνπ-θάησ θχκαηνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (κνβ ρξψκα), 

ηφηε απηέο απσζνχληαη, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ 

πάλσ θχκαηνο βξίζθνληαη πνιχ θνληά, ζρεηηθά, κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ θάησ θχκαηνο, δειαδή βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο δειαδή, ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ). 

 

Δμεγήζακε, πην πάλσ, φηη ην έλα είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην ειε-

θηξνκαγλεηηθφ θχκα βξίζθεηαη πξνο ην έλα κέξνο ηνπ, επεηδή απσζείηαη 

κε ην άιιν, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, νπφηε ηφηε ην άιιν είδνο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ βξίζθεηαη πξνο ην άιιν κέξνο ηνπ λνεηνχ άμνλα-

επζείαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο.  

Έζησ ινηπφλ φηη πξνο ην πάλσ κέξνο ηνπ λνεηνχ άμνλα-επζείαο (ζρε-

δφλ επζείαο, ή θαιχηεξα αλνηρηήο θακπχιεο) πνπ ηα δηαρσξίδεη (ηα δχν 

είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ) βξίζθνληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ κε 

ην πνξηνθαιί ρξψκα, ελψ πξνο ην θάησ κέξνο ηνπ ίδηνπ απηνχ άμνλα-

επζείαο (ζρεδφλ επζείαο, ή θαιχηεξα αλνηρηήο θακπχιεο) βξίζθνληαη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ κε ην κνβ ρξψκα. 

[ζν ηα θχκαηα είλαη πςειήο ελέξγεηαο θαη θέξνπλ κηθξφ κήθνο, ηφζν 

απηά ηείλνπλ λα κελ δεκηνπξγνχλ νιφθιεξε πεξηζηξνθή, φπσο ηα εγθάξ-
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ζηα θχκαηα, αιιά ηείλνπλ λα θηλνχληαη κε ηξφπν ηελ κηα λα δηαζηέιιν-

ληαη πξνο ηα εκπξφο θαη ηελ άιιε λα ζπζηέιινληαη (εμεγήζακε ζρεηηθά 

γηα ηα δηακήθε θχκαηα)]. 

Αλ ινηπφλ έξζνπλ θνληά δχν ηέηνηα αληίζεηα κέξε δειαδή ην έλα κέ-

ξνο λα θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ην άιιν κέξνο λα θέξεη ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, δχν θπκάησλ, ηφηε απηά απσζνχληαη ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, φπσο εμεγήζακε.  

Έηζη, φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (ην κέξνο ηνπ θχκαηνο π.ρ. 

κε ην θφθθηλν ρξψκα) πιεζηάζνπλ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ (ην κέξνο ηνπ θχκαηνο π.ρ. κε ην κνβ ρξψκα), ηφηε ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη. Λφγσ ηεο άπσζεο ησλ θνξηίσλ ηνπο, δελ 

έρνπκε έιμε κεηαμχ ηνπο, δελ παξάγνπλ πιένλ λέν θχκα ή θάηη άιιν. 

ηελ θάζε φκσο απηή, ην θχκα εθπέκπεη πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ κέξνο 

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, κε ην νπνίν αιιειεπηδξά κε ηνλ γχξσ ηνπ ρψ-

ξν. Δμαηηίαο ηνπ θνξηίνπ απηνχ πνπ απνβάιιεη θαηά ηελ θάζε απηή, 

ζηαδηαθά ζην ρξφλν ράλεη ελέξγεηα θαη, ζην ηέινο, ην θχκα «ζβήλεη». 

 

Καζψο φκσο απσζνχληαη, ηφηε, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, έι-

θνληαη. 

Δπεηδή ε έιμε ηνπο φκσο είλαη αξθεηά ηζρπξή φζν απηά απνκαθξχλν-

ληαη πξνο ηηο πην καθξηλέο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο, ηφηε ιφγσ ηεο ηζρπ-

ξήο απηήο έιμεο απνηεινχλ πιένλ έλα ζχλνιν. Έηζη, ην θχκα θαζψο α-

πσζείηαη (ιφγσ άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ) δελ δηαιχεηαη, 

αιιά ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα ζψκα. 

ηελ θάζε απηή, ηεο ηζρπξήο έιμεο ησλ έρεη ζπκβεί ην εμήο: 

Δπεηδή ε έιμε απηή δεκηνπξγεί επηηάρπλζε, ε επηηάρπλζε πνπ έρνπλ 

πάξεη κεηαμχ ηνπο ηα ειθφκελα ζεκειηψδε ηφληα, φηαλ γίλεη ηζρπξφηεξε 

απφ ηηο δπλάκεηο έιμεο ησλ, ηφηε απηέο νη ειθηηθέο δπλάκεηο απσζνχλ ηφ-

ηε ηηο δπλάκεηο άπσζεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο (ζηηο ζρεηηθά πνιχ 

θνληηλέο απνζηάζεηο).  

ηελ πεξίπησζε απηή, νη δπλάκεηο άπσζεο (πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ην 

ιεγφκελν θξίζηκν φξην κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) απνβάιινληαη ηειείσο απφ ην λέν 

απηφ ζχλνιν καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλάκεσλ, ην νπνίν πιένλ 

δελ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ θχκα, επεηδή αθξηβψο έρνπλ απνβιεζεί-

απσζεζεί νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλάκεηο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ. Σφηε 

κέξνο απηψλ ησλ εθπεκπφκελσλ δπλάκεσλ δελ παξακέλεη γχξσ απφ ην 

θχκα ζαλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ πεδίνπ ηνπ, αιιά ράλεηαη ηειείσο απφ ην 

ζψκα ηνπ θχκαηνο θαη έρνπκε ηα ειεχζεξα πιένλ ζεκειηψδε ηφληα (αληί-

ζηνηρα ζαλ ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα πνπ εθπέκπνληαη απφ ην άηνκν). 

Έηζη απηφ ην λέν ζχλνιν, απφ ειεχζεξα ζεκειηψδε ηφληα, ζπλερίδεη λα 

θηλείηαη ζε επζεία ζρεδφλ πνξεία, ιφγσ ηεο επηηάρπλζεο πνπ έρεη πάξεη, 

αιιά φζν θηλείηαη κεηψλεηαη ην πιάηνο ηνπ θχκαηφο ηνπ θαη, ζην ηέινο, 

δελ δεκηνπξγεί ην πιάηνο θχκαηνο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ (γηαηί δελ θέξεη 
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πιένλ ηζρπξά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο, ψζηε ηελ κηα λα έιθνληαη θαη ηελ άιιε λα απσζνχληαη). 

Απηή ε απνβνιή ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ απφ έλα 

θχκα, γίλεηαη είηε απφ κφλε ηεο κε θπζηθφ ηξφπν, είηε αλ επέκβνπκε. Απ-

ηή ε απνβνιή ινηπφλ ζηεξίδεηαη ζην φηη κέζα ζην ίδην ην θχκα ππάξρεη 

θαη ελέξγεηα αιιά θαη χιε, ειάρηζηε χιε. 

Ζ ελέξγεηα ηνπ θχκαηνο είλαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, άιινηε πνιχ ηζρπξά θαη άιινηε ιηγφηεξν ηζρπ-

ξά. Απηά ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα, κπνξνχλ λα απνβιεζνχλ απφ ην 

θχκα, απφ ην λέν-παξαγφκελν θχκα, κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, νπφηε πα-

ξακέλεη ζην θχκα ειάρηζηε πιένλ ελέξγεηα θαη ε ειάρηζηε χιε πνπ απηφ 

θέξεη. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ηψξα, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ εμήγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θσηφο θαη άιισλ θαηλνκέλσλ φπσο πα-

ξαθάησ. 

 

  



101 
 

 

33. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Bernoulli.  

Η εμήγεζε ηεο αύμεζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ πγξνύ θαη ηεο κείσζεο 

ηεο πίεζήο ηνπ όηαλ πεξλάεη κέζα από ην ξνόκεηξν ηνπ Ventouri. 

 

 

«Σν ξνόκεηξν ηνπ Ventouri. 
Σν ζρήκα 3.15 δείρλεη κία δηάηαμε πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ηαρχηεηαο  ξνήο ζε έλα ζσιήλα. Αλ είλαη γλσζηέο νη δηαηνκέο Α1θαη Α2, 

ηνπ ζσιήλα θαη ε πςνκεηξηθή δηαθνξά h ζηε ζηάζκε ησλ δχν θαηαθφ-

ξπθσλ αλνηρηψλ ζσιήλσλ Β θαη Γ, λα βξεζεί ε ηαρχηεηα ξνήο ζηελ πε-

ξηνρή ηνπ ζσιήλα πνπ έρεη δηαηνκή Α1.  

 

 

 

 

Πεγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

C108/141/1022,3666/ 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Απφ ηελ θπζηθή καο είλαη γλσζηφ φηη φηαλ έρνπκε ζηέλσζε ελφο ζσ-

ιήλα πνπ έρεη κέζα ηνπ πγξφ, ηφηε ζηα ζεκεία ηεο ζηέλσζεο ε ηαρχηεηα 

ηνπ πγξνχ απμάλεη, ελψ ε πίεζή ηνπ κεηψλεηαη (φπσο δείρλεη θαη ην πα-

ξαπάλσ ζρήκα, φπνπ ην χςνο ηεο ζηάζκεο ηνπ ζσιήλα Γ έρεη πέζεη).  

Δμεγήζακε φηη φηαλ πιεζηάζνπλ πνιχ θνληά νη δνκηθνί ιίζνη ησλ 

πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, ηφηε απμάλεηαη ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζήο ηνπο, γηαηί εμεγήζακε πάιη φηη ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσ-

ζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Έηζη, ινηπφλ, ζην ξνφκεηξν ηνπ Ventouri, έρνπκε αχμεζε ηεο ηαρχηε-

ηαο κεηαμχ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ απηφ έρεη σο απν-

ηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ πγξνχ ζηνλ ζσιήλα.  

Καζψο φκσο απσζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηφ-

ηε εθεί κεηψλεηαη ε παξνπζία ηεο κάδαο, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα απσ-



102 
 

ζνχκελα έιθνπλ θαη κάδεο πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ θη έηζη έιθνπλ 

νιφθιεξα άηνκα θαη κφξηα απφ ην πγξφ (ε έιμε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ πάλσ ζηα πξσηφληα γίλεηαη κέζσ ηεο έιμεο ηνπ εζσηεξηθνχ-

βαξπηηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ελψ ε έιμε 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πάλσ ζηα ειεθηξφληα γίλεηαη κέζσ 

ηεο έιμεο ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ). 

Δμαηηίαο ηνπ παξαπάλσ ηειεπηαίνπ αξαηψλεηαη ε κάδα ηνπ πγξνχ κέζα 

ζηα ζεκεία ζηέλσζεο ηνπ ζσιήλα, νπφηε εθεί έρνπκε ηελ κείσζε ηεο πί-

εζεο ηνπ πγξνχ. 

Δλψ ζα έπξεπε ινγηθά λα απμεζεί ε πίεζε, κηαο θαη ζηα ζεκεία ηεο 

ζηέλσζεο έρνπκε ηελ πεξίπησζε εμάζθεζεο  εμσηεξηθήο πίεζεο ζην π-

γξφ, ιφγσ ηεο ζηέλσζήο ηνπ, φκσο ε πίεζή ηνπ κεηψλεηαη, φπσο εμεγή-

ζακε. 

 

Πάκε ηψξα ζην θσο. 

ην θσο, εμεγήζακε, φηη ππάξρεη θαη ην ζσκαηηδηαθφ κέξνο ηνπ, πνπ 

απνηειείηαη απφ επηά επηκέξνπο κάδεο, φζνλ αθνξά ην ιεπθφ θσο. 
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34. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Πεξίζιαζεο ηνπ θσηόο».  

 

 

«18-11 Λεπηέο δέζκεο θαη αιιαγή θιίκαθαο 

….. Αλ φκσο πξνζπαζήζνκε λα επηηχρνκε ηηο ιεπηέο δέζκεο θσηφο 

ηνπ ζρήκαηνο 18-7, ρξεζηκνπνηψληαο κία πνιχ ζηελή ζρηζκή, ζπκβαίλεη 

θάηη αλαπάληερν. Σν θσο δηαρέεηαη πέξα απφ ηε ζρηζκή (ζρ. 18-25). 

Πξνθαλψο φηαλ πξνζπαζήζνκε λα ειέγμνκε ηε δηάδνζε ηνπ θσηφο, πα-

ξάγνληαο κία πνιχ ιεπηή θσηεηλή δέζκε πνπ πιεζηάδεη ηελ ηδεψδε αθηί-

λα, ην θσο αιιάδεη θαηεχζπλζε θαζψο πεξλά απφ ηελ ζρηζκή. Απηή ε 

θάκςε ηνπ θσηφο απφ έλα ζηελφ άλνηγκα νλνκάδεηαη πεξίζιαζε. 

 

 

 
 

 

Σπήμα 18-25 Επάκς: Μία ιεπηή θςηεηκή δέζμε πμο ζπεμαηίδεηαη από δομ 

μηθνέξ ζπηζμέξ πιάημοξ 3 mm. Τμ θςξ αθμιμοζεί ηεκ ανπηθή ημο θαηεύζοκζε 

με μηθνή ή θαη θαμία ελάπιςζε.  

Κάης: Έπεη πνμζηεζεί μία ηνίηε ζπηζμή πιάημοξ 1 mm μόκμ. Τώνα ημ θςξ 

απιώκεηαη. 

 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζειίδεο: 405-407 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Δμεγήζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, κηιψληαο γηα ηελ «εμήγεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ Bernoulli», φηη ιφγσ ηεο ζηέλσζεο ζηνλ ζσιήλαο ξνήο 

ηνπ λεξνχ-πγξνχ, παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. Απηά παξάγνληαη επεηδή 

νη δνκηθνί ιίζνη ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ λεξνχ εμαλα-

γθάδνληαη λα πιεζηάζνπλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ ηελ θξίζηκε απφ-

ζηαζε κεηαμχ ηνπο (βιέπε ζρεηηθά «θξίζηκε απφζηαζε»). Έηζη, ιφγσ ηεο 

ζηέλσζεο ηνπ ζσιήλα θαη ηνπ εμαλαγθαζκνχ ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειε-

θηξφληα λα πιεζηάζνπλ πην θνληά απφ ηελ θξίζηκε κεηαμχ ηνπο απφζηα-

ζε, έρνπκε ηφηε ηελ παξαγσγή ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηα νπνία απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο. 

ηελ νπζία δελ έρνπκε «παξαγσγή» ζεκειησδψλ ηφλησλ, αιιά έρνπκε 

ελεξγνπνίεζε θαη ηζρπξφηεξε ηελ εμάζθεζε ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ άπσζήο ησλ. 

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ελψ θαζψο απσζνχληαη έιθνπλ θαη απφ ηελ κάδα 

ηνπ πγξνχ-λεξνχ πνπ ππάξρεη γχξσ ηνπο θαη έηζη απμάλεηαη ε ηαρχηεηα 

ηνπ πγξνχ, ελψ πέθηεη ε πίεζή ηνπ, φπσο εμεγήζακε ζηα ζεκεία εθείλα 

ηεο ζηέλσζεο. 

Αθξηβψο ην ίδην θαηλφκελν ηζρχεη γηα ζηελ πεξίζιαζε. ηαλ δειαδή 

νδεγήζνκε-εμαλαγθάζνκε ην θσο λα πεξάζεη κέζα απφ κηα πνιχ ιεπηή 

ζρηζκή, ίζε ή κηθξφηεξε απφ ην κήθνο θχκαηφο ηνπ, ηφηε ζπκβαίλεη ην 

εμήο: 

Οη επηκέξνπο κάδεο ηνπ θσηφο (αλαθεξφκαζηε ζην ζσκαηηδηαθφ κέξνο 

ηνπ θσηφο θη εμεγήζακε φηη εηδηθφηεξα ην ιεπθφ θσο πεξηέρεη επηά επη-

κέξνπο κηθξνκάδεο), απηέο νη κάδεο ηνπ θσηφο, αιιά θαη ην ίδην ην θσο 

πεξηέρνπλ ζεκειηψδε ηφληα (βιέπε ζρεηηθά γηα ηελ δνκή θαη ζχζηαζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θσηφο, φπσο πξναλαθέξακε ζε άιιν θεθάιαην γηα ηελ δηηηή 

θχζε ηνπ θσηφο θ.ιπ.). 

Σφηε, ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσηφο, θαζψο εμαλαγθάδνληαη λα πεξά-

ζνπλ κέζα απφ ηελ ιεπηή παξαπάλσ ζρηζκή, εμαλαγθάδνληαη λα πιεζηά-

ζνπλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ ηελ θξίζηκε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. 

Δμαηηίαο απηνχ ινηπφλ, «παξάγνληαη» ή ελεξγνπνηνχληαη θαιχηεξα, ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλί-

σλ. Ακέζσο αθνινπζεί άπσζε, κφιηο δειαδή ππεξβνχλ ηελ θξίζηκε κε-

ηαμχ ηνπο απφζηαζε. 

Σφηε ζπκβαίλεη αθξηβψο ην ίδην φπσο ζην πείξακα Bernoulli(βι. θαη 

βεληνπξίκεηξν). Σα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσηφο εμαζθνχλ ηελ απσζηηθή 

ηνπο δχλακε ζηα ζεκεία ηεο ζηέλσζεο ηνπ θσηφο θαη ζηελ ζπλέρεηα θα-

ζψο απσζνχληαη ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν, θάλνπλ ψζηε λα αιιάδεη ε πνξεία 

ηνπ, αθνχ ιφγσ ηεο άπσζήο ησλ θηλνχληαη ζε θαηεπζχλζεηο πνπ παξεθ-

θιίλνπλ απφ ηελ επζεία πνξεία ηνπο. 
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ζν πην ιεπηή ινηπφλ είλαη εζρηζκή απφ ηελ νπνία εμαλαγθάδνπκε αλ 

πεξάζεη ην θσο, ηφζν πεξηζζφηεξν απηφ απιψλεηαη κεηά ηελ έμνδν ηεο 

ζρηζκήο ηνπ, επεηδή ηζρχεη φηη φζν πεξηζζφηεξν εμαλαγθάδνπκε ην θσο 

λα πεξάζεη απφ ιεπηφηεξε ζρηζκή, ηφζν πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα 

ελεξγνπνηνχληαη ή αιιηψο «παξάγνληαη» (εμεγήζακε φηη ε ιέμε «παξά-

γνληαη» εδψ δελ ζεκαίλεη φηη παξάγνληαη ρσξίο λα ππάξρνπλ, αιιά π-

πάξρνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ηφζν ζην ελεξγεηαθφ κέξνο ηνπ θσηφο, αιιά 

θαη ζηηο επηκέξνπο κάδεο ηνπ). 
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35. Η εμήγεζε όηη κεηά ηελ ζπκβνιή ησλ θπκάησλ, ηα ζεκεία ησλ 

νπνίσλ νη απνζηάζεηο r1 θαη r2 , από ηηο δύν πεγέο, δηαθέξνπλ θαηά α-

θέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο ι ηαιαληώλνληαη κε κέγη-

ζην πιάηνο. Σόηε έρνπκε ελίζρπζε». 

Η εμήγεζε όηη κεηά ηελ ζπκβνιή ησλ θπκάησλ, ηα ζεκεία ησλ ν-

πνίσλ νη απνζηάζεηο r1 θαη r2 , από ηηο δύν πεγέο, δηαθέξνπλ θαηά πε-

ξηηηό πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο (ι/2) κέλνπλ δηαξθώο αθίλε-

ηα. 

Η εμήγεζε ηεο απόιπηεο εξεκίαο ζην θέληξν ελόο θπθιώλα. 

 

 

 

Να αλαιχζνπκε φκσο, ζηε ζπλέρεηα, ην θαηλφκελν απηφ ηεο ζπκβν-

ιήο, ην νπνίν αλαθέξακε. 

 

«2-4 πκβνιή δύν θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα πγξνύ 

Οη εηθφλεο 2.4α θαη 2.4β δείρλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπκβνιήο δχν 

φκνησλ θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα λεξνχ. Σα θχκαηα πξνθαινχληαη ζηελ 

επηθάλεηα λεξνχ απφ ηηο πεγέο Α θαη Β». 

 

 
 

Βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ πεξηηηά ζεκεία (ηα νπνία κάιηζηα ζρεκαηί-

δνπλ γξακκέο) πνπ παξακέλνπλ αθίλεηα, ελψ άιια ηαιαληψλνληαη πνιχ 

έληνλα. 

 

ζπλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα → 
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ην ζρήκα 2.12 ην ζεκείν Φν είλαη έλα ζεκείν ζηελ επηθάλεηα ηνπ λε-

ξνχ πνπ απέρεη εμίζνπ απφ ηα ζεκεία Α θαη Β, (r1θαη r2). 

Δπεηδή ηα δχν θχκαηα μεθηλνχλ ηαπηφρξνλα απφ ηηο πεγέο θαη ε απφ-

ζηαζε πνπ δηαλχνπλ κέρξη λα θηάζνπλ ζην Φν είλαη ίδηα, φηαλ ζην Φν 

θηάλεη «φξνο» απφ ηε κηα πεγή, ζα θηάζεη «φξνο» θαη απφ ηελ άιιε. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επαιιειίαο, ζην Φν ζα δεκηνπξγεζεί «φξνο» 

κε δηπιάζην χςνο. Μεηά απφ ρξφλν Σ/2 ζην ζεκείν Φν ζα θηάζνπλ ηαπ-

ηφρξνλα δχν «θνηιάδεο», έηζη ε θνηιάδα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην Φν ζα 

έρεη δηπιάζην βάζνο. ηελ πεξίπησζε απηή ιέκε φηη ηα δχν θχκαηα ζπκ-

βάιινπλ εληζρπηηθά. 

Δληζρπηηθή ζπκβνιή έρνπκε θαη ζε άιια ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα θαη 

ζην ζεκείν Φ1, ζην νπνίν r1-r2=ι. ηαλ ζην ζεκείν Φ1 θηάλεη «φξνο» πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πεγή Β, ηαπηφρξνλα θηάλεη «φξνο» πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ πεγή Α θαη δεκηνπξγήζεθε κηα πεξίνδν λσξίηεξα. Σν ίδην ζπκ-

βαίλεη θαη ζε φια εθείλα ηα ζεκεία ζηα νπνία ε δηαθνξά ησλ απν-

ζηάζεψλ ηνπο απφ ηηο δχν πεγέο είλαη αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ κήθνπο 

θχκαηνο. 

Δπνκέλσο: 

Σα ζεκεία ησλ νπνίσλ νη απνζηάζεηο r1 θαη r2 , από ηηο δύν πεγέο, 

δηαθέξνπλ θαηά αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο ι ηαια-

ληώλνληαη κε κέγηζην πιάηνο. Σόηε έρνπκε ελίζρπζε. 

 

ζπλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα → 
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Αο εμεηάζνπκε ηψξα ηελ πεξίπησζε ελφο ζεκείνπ 1 (ζρ. 2,13), ζην 

νπνίν νη απνζηάζεηο r1 θαη r2απφ ηηο πεγέο Α θαη Β, δηαθέξνπλ θαηά ι/2. 

πσο είπακε ηα «φξε» μεθηλνχλ ηαπηφρξνλα απφ ηηο δχν πεγέο. ηαλ ζην 

ζεκείν 1 θηάλεη φξνο πξνεξρφκελν απφ ηελ πεγή Β, απφ ηελ πεγή Α ζα 

θηάζεη θνηιάδα, κε απνηέιεζκα ηα δχν θχκαηα λα αιιειναλαηξνχληαη. 

Μεηά απφ ρξφλν Σ/2, ζην ζεκείν 1, ζα θηάζεη «θνηιάδα» απφ ην Β θαη 

«φξνο» απφ ην Α. Σν άζξνηζκά ηνπο ζα είλαη πάιη κεδέλ. Σν ζεκείν 1 

παξακέλεη δηαξθψο αθίλεην. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε φια εθείλα ηα ζεκεία, 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, ζηα νπνία ε δηαθνξά ησλ απνζηάζεψλ ηνπο 

απφ ηηο δχν πεγέο είλαη ίζε κε πεξηηηφ πνιιαπιάζην ηνπ ι/2. 

Δπνκέλσο: 

Σα ζεκεία ησλ νπνίσλ νη απνζηάζεηο r1 θαη r2 , από ηηο δύν πεγέο, 

δηαθέξνπλ θαηά πεξηηηό πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο (ι/2)κέ-

λνπλ δηαξθώο αθίλεηα. Σόηε έρνπκε απόζβεζε. 

 

Όια ηα ππόινηπα ζεκεία θάλνπλ ηαιάλησζε κε ελδηάκεζν πιά-

ηνο». 

 

Φπζηθή» Γ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Κα-

ηεχζπλζεο. Αιέθνο Ησάλλνπ, Γηάλλεο Νηάλνο, Άγγεινο Πήηαο, ηαχξνο 

Ράπηεο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ 

Βηβιίσλ), Αζήλα 2011, ζει. 49-50. 

 

 

1. Ζ εμήγεζε φηη κεηά ηελ ζπκβνιή ησλ θπκάησλ, ηα ζεκεία ησλ ν-

πνίσλ νη απνζηάζεηο r1 θαη r2 , απφ ηηο δχν πεγέο, δηαθέξνπλ θαηά αθέ-
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ξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θχκαηνο ι ηαιαληψλνληαη κε κέγηζην πιά-

ηνο. Σφηε έρνπκε ελίζρπζε». 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: 

«ην ζρήκα 2.12 ην ζεκείν Φν είλαη έλα ζεκείν ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνχ πνπ απέρεη εμίζνπ απφ ηα ζεκεία Α θαη Β, (r1θαη r2). 

Δπεηδή ηα δχν θχκαηα μεθηλνχλ ηαπηφρξνλα απφ ηηο πεγέο θαη ε απφ-

ζηαζε πνπ δηαλχνπλ κέρξη λα θηάζνπλ ζην Φν είλαη ίδηα, φηαλ ζην Φν 

θηάλεη «φξνο» απφ ηε κηα πεγή, ζα θηάζεη «φξνο» θαη απφ ηελ άιιε. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επαιιειίαο, ζην Φν ζα δεκηνπξγεζεί «φξνο» 

κε δηπιάζην χςνο. Μεηά απφ ρξφλν Σ/2 ζην ζεκείν Φν ζα θηάζνπλ ηαπ-

ηφρξνλα δχν «θνηιάδεο», έηζη ε θνηιάδα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην Φν ζα 

έρεη δηπιάζην βάζνο. ηελ πεξίπησζε απηή ιέκε φηη ηα δχν θχκαηα ζπκ-

βάιινπλ εληζρπηηθά. 

Δληζρπηηθή ζπκβνιή έρνπκε θαη ζε άιια ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα θαη 

ζην ζεκείν Φ1, ζην νπνίν r1-r2=ι. ηαλ ζην ζεκείν Φ1 θηάλεη «φξνο» 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πεγή Β, ηαπηφρξνλα θηάλεη «φξνο» πνπ πξνέξ-

ρεηαη απφ ηελ πεγή Α θαη δεκηνπξγήζεθε κηα πεξίνδν λσξίηεξα. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ζε φια εθείλα ηα ζεκεία ζηα νπνία ε δηαθνξά ησλ απν-

ζηάζεψλ ηνπο απφ ηηο δχν πεγέο είλαη αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ κήθνπο 

θχκαηνο 

Δπνκέλσο: 

Σα ζεκεία ησλ νπνίσλ νη απνζηάζεηο r1 θαη r2 , από ηηο δύν πεγέο, 

δηαθέξνπλ θαηά αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο ι ηαια-

ληώλνληαη κε κέγηζην πιάηνο. Σόηε έρνπκε ελίζρπζε». 

Δπεμεγήζεηο: 

Σα θχκαηα δελ θηλνχληαη κφλνλ πάλσ-θάησ, σο εγθάξζηα θχκαηα, αι-

ιά απσζνχληαη θαη κεηαμχ ηνπο, δχν θχκαηα απιά ή εληζρπκέλα φηαλ 

βξεζνχλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Σφηε κεηαμχ ησλ απψζεσλ 

απηψλ, δχν απιψλ ή δχν εληζρπκέλσλ θπκάησλ, ππάξρεη-δεκηνπξγείηαη 

έλα θελφ, δεκηνπξγείηαη κηα ισξίδα θελνχ. 

 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ζε θάζε αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θχ-

καηνο ζα μαλαβξεζνχκε πάιη ζην αξρηθφ θχκα, επεηδή φπσο εμεγήζακε 

ην θχκα θάλεη πεξηζηξνθή θαζψο θηλείηαη. 

ην κελ εγθάξζην θχκα απηή ε πεξηζηξνθή είλαη κεγάιε θαη δεκηνπξ-

γεί ην κεγάιν ηνπ πιάηνο, ελψ ζην δηακήθεο θχκα απηή ε πεξηζηξνθή 

ηνπ είλαη κηθξή (φπσο ζην θσο θαη ζηηο αθηηλνβνιίεο), επεηδή ην δηακή-

θεο θχκα θέξεη ειάρηζηε κάδα, ειάρηζηε χιε θαη φζν πην κεγάιε ελέξ-

γεηα θέξεη ηφζν ιηγφηεξε χιε έρεη καδί ηνπ (ην δηακήθεο θχκα ηείλεη λα 

θηλείηαη κπξνο-πίζσ ή θάλεη ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο, θη φρη φξε θαη θνη-

ιάδεο). 

Δπνκέλσο, ζε θάζε πεξηζηξνθή ηνπ έλα θχκα, μεθηλάεη κε ηελ ίδηα ζέ-

ζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ. Έηζη αλ ζπκπέζνπλ ηέηνηεο αξρηθέο ζέ-

ζεηο εθθίλεζεο ελφο θχκαηνο, κε 1, 2, 3 θ.ιπ. πεξηζηξνθέο θη αλ θάλεη 



110 
 

έλα θχκα, πάιη ζα βξεζνχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ ζηελ ίδηα αξρηθή ηνπο 

ζέζε.  

Δπνκέλσο, απφ ηελ ίδηα απηή αξρηθή ζέζε, ζα έρνπκε ηελ ζχκπησζε 

φισλ ησλ θπκάησλ πνπ ζα ζπκπέζνπλ, νπφηε ζα απμήζνπλ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν αθνχ ζα είλαη ηα ίδηα: π.ρ. ζα είλαη ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ ελφο θχκαηνο α λα ζπκπέζνπλ επίζεο κε ζε-

κειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ άιινπ θχκαηνο β θ.ιπ. 

 

2. Ζ εμήγεζε φηη κεηά ηελ ζπκβνιή ησλ θπκάησλ, ηα ζεκεία ησλ ν-

πνίσλ νη απνζηάζεηο r1 θαη r2 , απφ ηηο δχν πεγέο, δηαθέξνπλ θαηά πεξηηηφ 

πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θχκαηνο (ι/2) κέλνπλ δηαξθψο αθίλεηα. 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη:  

«Αο εμεηάζνπκε ηψξα ηελ πεξίπησζε ελφο ζεκείνπ 1 (ζρ. 2,13), ζην 

νπνίν νη απνζηάζεηο r1 θαη r2απφ ηηο πεγέο Α θαη Β, δηαθέξνπλ θαηά ι/2. 

πσο είπακε ηα «φξε» μεθηλνχλ ηαπηφρξνλα απφ ηηο δχν πεγέο. ηαλ ζην 

ζεκείν 1 θηάλεη φξνο πξνεξρφκελν θηάλεη πφξνο πξνεξρφκελν απφ ηελ 

πεγή Β, απφ ηελ πεγή Α ζα θηάζεη θνηιάδα, κε απνηέιεζκα ηα δχν θχ-

καηα λα αιιειναλαηξνχληαη. Μεηά απφ ρξφλν Σ/2, ζην ζεκείν 1, ζα 

θηάζεη «θνηιάδα» απφ ην Β θαη «φξνο» απφ ην Α. Σν άζξνηζκά ηνπο ζα 

είλαη πάιη κεδέλ. Σν ζεκείν 1 παξακέλεη δηαξθψο αθίλεην. Σν ίδην ζπκ-

βαίλεη κε φια εθείλα ηα ζεκεία, ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, ζηα νπνία ε 

δηαθνξά ησλ απνζηάζεψλ ηνπο απφ ηηο δχν πεγέο είλαη ίζε κε πεξηηηφ 

πνιιαπιάζην ηνπ ι/2. 

Δπνκέλσο:   

Σα ζεκεία ησλ νπνίσλ νη απνζηάζεηο r1 θαη r2 , από ηηο δύν πεγέο, 

δηαθέξνπλ θαηά πεξηηηό πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο (ι/2)κέ-

λνπλ δηαξθώο αθίλεηα. Σόηε έρνπκε απόζβεζε». 

Δπεμεγήζεηο: 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή φηαλ εθπέκπνληαη θχκαηα απφ πεγέο πνπ απέ-

ρνπλ απφζηαζε ι/2 ή πνιιαπιάζηφ ηνπο, απηά ηφηε: 

Σα κελ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ μεθηλνχλ, θαηά κηζή ρξνληθή κν-

λάδα ηνπ κήθνπο θχκαηνο, λσξίηεξα ή αξγφηεξα, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

ρξφλν εθθίλεζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

ηελ θάζε απηή ηα δχν θχκαηα αιιειναλαηξνχληαη, φπσο εμεγήζακε 

θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην κε ηίηιν: «Σα δχν κέξε ελφο ειεθηξνκα-

γλεηηθνχ θχκαηνο.Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο-δηάδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο 

θχκαηνο. Ζ εμήγεζε ηεο έιμεο ή ηεο άπσζεο δχν ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

θπκάησλ.Ζ εμήγεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ, ηεο 

δεκηνπξγίαο πεδίνπ νιφγπξα απφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα, αιιά θαη ε 

εμήγεζε ηεο παχζεο θαη ηνπ «ζβεζίκαηνο» ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχ-

καηνο». 

 

ζνλ αθνξά ηελ αθηλεζία ησλ ζεκείσλ 1, 2 θ.ιπ., απηφ ζπκβαίλεη, 

φπσο εμεγήζακε θαη ζηελ αξρή, επεηδή ζηα ζεκεία εθείλα, φπσο ην 1, 2 

θ.ιπ., απσζνχληαη ηα δχν απιά ή εληζρπκέλα θχκαηα, νπφηε εθεί αιιειν-
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εμνπδεηεξψλνληαη ή αιιειναλαηξνχληαη (βιέπε αιιεινεμνπδεηέξσζε-

αιιειναλαίξεζε ησλ θπκάησλ).  

Δθεί δειαδή δελ επηδξά καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ησλ θπκάησλ (επεηδή ήδε έρεη δεζκεπηεί ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζε), νπφηε απηά ηα ζεκεία κέλνπλ αθίλεηα. 

 

3. Ζ εμήγεζε ηεο απφιπηεο εξεκίαο ζην θέληξν ελφο θπθιψλα 

Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ην θέληξν ελφο θπθιψλα.  

Δθεί, ζην θέληξν ελφο θπθιψλα, δελ έρνπκε θακηά δηαηαξαρή, επεηδή 

αθξηβψο εκθαλίδεηαη θαη επηδξά απηή ε αιιεινεμνπδεηέξσζε ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πνπ παξάγνπλ ηα θχκαηα ηνπ θπθιψλα. 

Δθεί έρνπκε ηελ άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο εθεί δελ πθί-

ζηαληαη πιένλ δπλάκεηο, αιιά ν ρψξνο ηείλεη λα κνηάζεη κε ην θελφ. 

Αλάινγν θαηλφκελν ζπκβαίλεη ζην θνίιν κέξνο ελφο ειεθηξνθφξνπ 

αγσγνχ, φπνπ θη εθεί απσζνχληαη ηα ειεθηξφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (εξρφκελα απφ ηελ άλνδν) κε ηα ειεθηξφληα 

πνπ θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

(εξρφκελα απφ ηελ θάζνδν), νπφηε ν αγσγφο ζην θνίιν κέξνο ηνπ δελ έ-

ρεη ειεθηξηθφ ξεχκα, παξφηη είλαη κέξνο ηνπ θπθιψκαηνο κε ειεθηξηθφ 

ξεχκα. 

 

4. Ζ εμήγεζε φηη φια ηα ππφινηπα ζεκεία θάλνπλ ηαιάλησζε κε ελ-

δηάκεζν πιάηνο. 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: 

«ια ηα ππφινηπα ζεκεία θάλνπλ ηαιάλησζε κε ελδηάκεζν πιάηνο». 

Ζ εμήγεζε απηνχ είλαη φηη ηα ελδηάκεζα ζεκεία δέρνληαη ηηο δπλάκεηο 

θαη απφ ηελ πεγή Α θαη απφ ηελ πεγή Β, δειαδή έρνπκε έιμε ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε 

απηά, νπφηε απηά θηλνχληαη αλάινγα κε ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πνπ έρνπλ θηάζεη εθεί (θαη ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ αλάινγα). 
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36. Σν θαηλόκελν ηεο ζπκβνιήο ηνπ θσηόο.  

Η εμήγεζε ησλ ελαιιαζζόκελσλ ζθνηεηλώλ θαη θσηεηλώλ ηαηληώλ 

ζηελ ζπκβνιή ησλ θπκάησλ ηνπ θσηόο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θσηόο θαη ηνπ ζθόηνπο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ νκόθεληξσλ θαη ελαιιαζζόκελσλ 

ιεπθώλ θαη καύξσλ θύθισλ κεηά ηελ πεξίζιαζε.  

 

 

25-1 Η παξαηήξεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θσηόο: Σν πείξακα ηνπ 

Young. 

[…] Σν 1801 ν ThomasYoung (Σφκαο Γηαλγθ) βξήθε έλα απιφ ηξφπν 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφ ην πείξακα. Ξεθίλεζε κε κηα κνλαδηθή θσ-

ηεηλή πεγή θαη δηαρψξηζε ην θσο απφ απηή ζε δχν κέξε πνπ είραλ ηελ ί-

δηα θάζε. Απηά ηα δχν κέξε θσηφο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα πξνέξ-

ρνληαη απφ δχν ζχκθσλεο πεγέο αθνχ νη θάζεηο ηνπο είλαη θιεηδσκέλεο, 

νδεγνχληαη πάιη ζε ζχκπησζε, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ην έλα κε ην άιιν. 

Με ηε κέζνδν ηνπYoung κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα παξαηεξήζνπκε επά-

λσ ζε κηα καθξηλή νζφλε ηελ εηθφλα ζπκβνιήο πνπ πεξηκέλνπκε. 

Ζ πεηξακαηηθή απφδεημε ηνπ Young δείρλεηαη ζην ζρήκα 25-1.  

 

 
 

 
Σπήμα 25-1 Τμ πείναμα ημο Young. Τμ ειηαθό θςξ πμο θζάκεη ζηεκ μζόκε από 

ηηξ ιεπηέξ μπέξ S1 θαη S2 πνμένπεηαη ελ μιμθιήνμο από ηεκ μπή S. Παναηενμύμε 

όηη επάκς ζηεκ μζόκε ζπεμαηίδεηαη εηθόκα ζομβμιήξ. 

 

 

Ωο κνλαδηθή θσηεηλή πεγή ρξεζηκνπνίεζε ειηαθφ θσο πνπ πεξλά απφ 

κηα κηθξή νπή. Σν θσο πνπ πεξλά απφ απηή ηελ νπή έπεθηε επάλσ ζε έλα 

αδηαθαλέο δηάθξαγκα, πνπ πεξηείρε δπν κηθξέο νπέο, ηνπνζεηεκέλεο πνιχ 

θνληά ε κηα κε ηελ άιιε θαη ζε ίζε απφζηαζε απφ ηελ πεγή. Σν θσο πνπ 

μεθηλά απφ ηελ πεγή ηεο κηθξήο νπήο πεξλνχζε απφ ηηο άιιεο δπν νπέο 
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ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, επνκέλσο ην θσο ζε απηέο ηηο δχν κηθξέο νπέο 

είρε πάληα ηελ ίδηα θάζε. Με απηή ηελ δηάηαμε ε εηθφλα ζπκβνιήο ηνπ 

θσηφο πνπ βγαίλεη απφ ηηο δχν κηθξέο νπέο ήηαλ ζηαζεξή θαη επνκέλσο 

κπνξνχζε λα παξαηεξεζεί. 

ήκεξα κπνξνχκε λα θάλνκε απηφ ην πείξακα πην εχθνια. Αληηθαζη-

ζηνχκε ην ειηαθφ θσο θαη ηελ πεγή ηεο πξψηεο κηθξήο νπήο κε έλα ια-

κπηήξα ππξαθηψζεσο, πνπ έρεη έλα καθξχ επζχγξακκν λήκα θαη αληηθα-

ζηζηνχκε ηηο δχν κηθξέο νπέο ζην αδηαθαλέο δηάθξαγκα κε δπν καθξηέο 

ζηελέο ζρηζκέο. Οη ζρηζκέο πξέπεη λα είλαη πνιχ θνληά ε κηα ζηελ άιιε 

(ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1/10 mm) θαη κε ηε καθξηά ηνπο δηάζηαζε παξάι-

ιειε πξνο ην θσηεηλφ λήκα. Σν ζρήκα 25-2 είλαη έλα δηάγξακκα ηεο εη-

θφλαο ησλ θπκάησλ, πνπ ζπκβάιινπλ, φπσο θαίλεηαη ζε θάηνςε. Ζ ν-

κνηφηεηα κε ηελ εηθφλα ελφο δνρείνπ θπκαηηζκψλ είλαη πξνθαλήο. 

 

 
 

 
Σπήμα 25-2 Κύμαηα από μηα εοζύγναμμε πεγή θςηόξ πμο πενκμύκ από ηηξ ζπη-

ζμέξ S1 θαη S2 ζομβάιιμοκ θαη ζπεμαηίδμοκ ζηεκ μζόκε εκαιιαζζόμεκεξ θςηεηκέξ 

θαη ζθμηεηκέξ πενημπέξ. Σ’ αοηό ημ εληδακηθεομέκμ δηάγναμμα ημ πιάημξ ηςκ ζπη-

ζμώκ είκαη μηθνόηενμ από ημ μήθμξ θύμαημξ. 

 

 

Αλ θξαηήζεηε ηε ζειίδα ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ θαη θνηηάμεηε απφ ην 

δεμηφ άθξν ηνπ ζρήκαηνο πξνο ηελ πεγή, κπνξείηε λα δείηε θαζαξά ηηο 

δεζκηθέο γξακκέο. Απηέο είλαη νη πεξηνρέο ρσξίο θπκαηηθή δηαηαξαρή θαη 

επνκέλσο ρσξίο θσο∙ ζεκεηψλνληαη κε ηε ιέμε «ζθνηάδη» ζην ζεκείν 

πνπ ζπλαληηψληαη κε ηελ νζφλε. Δπάλσ ζηελ νζφλε ζα βιέπακε κηα εη-

θφλα ζπκβνιήο πνπ απνηειείηαη απφ ελαιιαζζφκελεο θσηεηλέο θαη ζθν-

ηεηλέο πεξηνρέο δηαθφξσλ ρξσκάησλ (θξνζζνί ζπκβνιήο). Οη ξαβδψζεηο 
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είλαη παξάιιειεο πξνο ηηο ζρηζκέο, κε κηα θσηεηλή ηαηλία ζην θέληξν, 

αθξηβψο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην θπκαηηθφ κνληέιν. 

Μπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε ηελ εηθφλα ζπκβνιήο πνπ παξάγεηαη απφ 

απηφ ην ζχζηεκα, αλ ηνπνζεηήζνπκε κηα θσηνγξαθηθή κεραλή ζηε ζέζε 

ηεο ιεπθήο νζφλεο θαη απνηππψζνπκε ην απνηέιεζκα ζε θσηνγξαθηθά 

θηικ. Ζ εηθφλα απηή έρεη αλαπαξαρζεί ζην ζρήκα 25-3 (α) (ζει. 523). 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζει. 519-521.  

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Αλαθέξακε πην πάλσ φηη ηα θχκαηα θαζψο θηλνχληαη: 

α) Απσζνχληαη θαη κεηαμχ ηνπο φηαλ βξεζνχλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο, ελψ  

β) Έιθνληαη κεηαμχ ηνπο φηαλ βξεζνχλ ζε ζρεηηθά καθξηλέο απνζηά-

ζεηο.  

Απηφ γίλεηαη επεηδή ηα θχκαηα θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα, ηα νπνία ε-

θηεινχλ απηέο ηηο βαζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (δειαδή λα έιθνληαη ζηηο ζρε-

ηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο θαη λα απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο). 

Δμεγήζακε επίζεο πην πάλσ γηα ην θαηλφκελν ηεο πεξίζιαζεο. 

Αλ ινηπφλ ην θσο πεξάζεη κέζα απφ άιιεο δχν ιεπηέο νπέο, πάιη ζα 

πάζεη λέα πεξίζιαζε θαη ζα απιψζεη. 

Καζψο φκσο απιψλεη ην θσο ηεο κηαο νπήο θη επίζεο θαη ην θσο ηεο 

άιιεο νπήο, ηφηε κεηά ηηο νπέο απηέο ην θσο απιψλεη. Καζψο δειαδή 

απιψλεη, ηφηε εμαζθνχληαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ηνπ θσηφο, νπφηε έρνπκε: 

Θεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ εμεξρφκελα απφ ην θσο ηεο κηαο νπήο α, 

έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, κε ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ άιιε νπή, θη επίζεο: 

Θεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ κηα νπή α, έι-

θνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

ηεο άιιεο νπήο β. 

Σφηε ζπκβαίλεη ην εμήο θαηλφκελν: 

ηα ζεκεία ηεο έιμεο ηξσλ παξάγεηαη θσο, εθφζνλ ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ελψ ζηα ζεκεία ηεο 

άπσζήο ησλ ή ηνπ θελνχ ηνπο (αθνχ ην θελφ ηνπο δεκηνπξγήζεθε επεηδή 

ζηα ζεκεία εθείλα είλαη πνιχ αξαηά πιένλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλί-

σλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ) παξάγεηαη ζθνηάδη. (άιιε 

είλαη ε παξαγσγή ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο απφ ηελ επίδξαζε ηψξα ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ φπσο ζηηο καχξεο ηξχπεο, ειηαθέο θειίδεο θ.ιπ.., φπσο 

αλαθέξακε πην πάλσ ζε άιιν θεθάιαην). Δδψ ην καχξν ρξψκα παξάγε-

ηαη απφ ηελ απνπζία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ. 



115 
 

 

Αθξηβψο ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, εμεγείηαη ηψξα φρη ν απιφο ζρεκα-

ηηζκφο ηεο ελαιιαγήο ησλ ζθνηεηλψλ θαη ησλ θσηεηλψλ ισξίδσλ, αιιά 

ζην παξαθάησ πείξακα δεκηνπξγνχληαη ελαιιαζζφκελνη ιεπθνί θαη καχ-

ξνη θχθινη. Ζ εμήγεζε ησλ νκφθεληξσλ απηψλ θχθισλ έρεη ηελ ίδηα εμή-

γεζε φπσο πην πάλσ αλαθέξακε. 

 

Γηαβάδνπκε ζρεηηθά: 

«… Ζ πεξίζιαζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ζρηζκέο. Αλ αθήζεηε θσο 

λα πεξάζεη απφ κία θπθιηθή νπή δηακέηξνπ κεξηθψλ ρηιηνζηψλ θαη λα 

θζάζεη ζε κία νζφλε, ζα έρεηε έλα έληνλν θπθιηθφ θσηεηλφ ζηίγκα. Αλ 

απηφ θάλεηε κε κία κηθξνζθνπηθή νπή ζαλ θεθαιή θαξθίηζαο ηφηε έρεηε 

ηελ πεξίεξγε εηθφλα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 18-28. 

 

 
 

Σχήμα 18-28 Η εηθόλα πνπ δεκηνπξγείηαη από κία ιεπηή θωηεηλή δέζκε 

πνπ πεξλά κέζα από κία κηθξή νπή κε κέγεζνο όζν θαη ην θεθάιη κηαο 

θαξθίηζαο.  

 

Δπνκέλσο, ην θσο ζπκπεξηθέξεηαη δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ην κέγε-

ζνο ησλ ζρηζκψλ ή νπψλ…». 

 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζειίδεο: 405-407. 
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37. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ όηη, έλα ρξώκα όηαλ παξεκβιεζεί 

κεηαμύ θσηεηλήο πεγήο θαη ζρηζκήο θαζκαηνζθόπηνπ παξνπζηάδεη 

ζθνηεηλή γξακκή-ηαηλία, ζην θάζκα απνξξόθεζεο. 

Η εμήγεζε ησλ θαζκάησλ απνξξνθήζεσο. 

Ο θόζκνο θαη ην γεληθά ην δηθό καο ζύκπαλ, δελ ήηαλ έηζη ζηελ 

αξρή. Γελ ππήξραλ ηα γλσζηά καο ζηνηρεία, όπσο ηα βιέπνπκε θαη ηα 

γλσξίδνπκε ζήκεξα. Γελ ππήξραλ δειαδή ρεκηθά ζηνηρεία ζηελ αξρή 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ, αιιά απηά πξνέθπςαλ αξγόηεξα. 

Σα ρεκηθά ζηνηρεία ζην ζύκπαλ δεκηνπξγήζεθαλ-πξνέθπςαλ από 

ηεξάζηηα θαη βίαηε ζπκπίεζε ελέξγεηαο θαη κάδαο. 

 

 

«Φάζκαηα απνξξνθήζεσο. 

Αλ θσηίζνπκε ηελ ζρηζκή ηνπ θαηεπζπληήξα ελφο θαζκαηνζθφπηνπ 

κε ιεπθφ θσο, πνπ εθπέκπεη π.ρ. ειεθηξηθφο ιακπηήξαο, ζα ιάβνπκε, 

φπσο γλσξίδνπκε, έλα ζπλερέο θάζκα (βι. έγρξσκν πίλαθα Η, παξαπάλσ) 

[ηνλ επαλαθέξνπκε θη εδψ πάιη, βι. παξαθάησ].   

 

 

 
 

 

 

ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα → 
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Αλ ζηε ζπλέρεηα παξεκβάινπκε κεηαμχ ηεο θσηεηλήο πεγήο ΗΗ θαη ηεο 

ζρηζκήο  ηνπ θαηεπζπληήξα (ζρ. 125) γπάιηλν δνρείν Γ, πνπ πεξηέρεη 

θάπνην έγρξσκν πγξφ (π.ρ. δηάιπκα αίκαηνο) θαη παξαηεξήζνπκε κε ηελ 

δηφπηξα, ζα δνχκε φηη ην θάζκα, ην νπνίν πξνεγνπκέλσο ήηαλ ζπλερέο, 

έρεη ήδε ηξνπνπνηεζεί, παξνπζηάδεη δειαδή νξηζκέλεο ζθνηεηλέο ηαηλίεο.  

 

 
 

κνηα ηξνπνπνηεκέλα θάζκαηα ζα πάξνπκε, αλ αληί ηνπ έγρξσκνπ 

πγξνχ, ρξεζηκνπνηήζνπκε έγρξσκε γπάιηλε πιάθα. Αλ ε πιάθα είλαη ε-

ξπζξά, αθήλεη λα δηέιζνπλ δηα κέζνπ απηήο νη εξπζξέο αθηίλεο, ελψ νη 

άιιεο απνξξνθψληαη. Άξα, ζην θάζκα ζα παξνπζηάδεηαη κφλν ε πεξηνρή 

ηνπ πνπ είλαη γχξσ απφ ην εξπζξφ (έγρξσκνο πίλαθαο ΗΗ, παξαθάησ). Αλ 

ε γπάιηλε πιάθα είλαη ρξψκαηνο θπαλνχ, αθήλεη λα δηέιζνπλ δηα κέζνπ 

απηήο νη θπαλέο αθηίλεο, ελψ νη ππφινηπεο απνξξνθψληαη, κε απνηέιε-

ζκα λα παξνπζηάδεηαη ζην θάζκα κφλν ε θπαλή (έγρξσκνο πίλαθαο ΗΗ, 

ζηε κέζε). 

 

 
 

Σα θάζκαηα απηά θαινχκε θάζκαηα απνξξνθήζεσο, γηαηί νη ζθνηεη-

λέο πεξηνρέο νθείινληαη ζην φηη νη αθηίλεο νξηζκέλσλ ρξσκάησλ απνξ-

ξνθήζεθαλ θαηά ηελ δίνδν απηψλ δηα κέζνπ ηνπ απνξξνθψληνο πιηθνχ, 

νπφηε ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ θάζκαηνο, ζηελ νπνία ζα είρακε θσο 

νξηζκέλνπ ρξψκαηνο, ζα ππάξρεη ηψξα ζθνηάδη.  

Σα θάζκαηα απνξξνθήζεσο δηαθξίλνληαη ζε ζπλερή θαη γξακκηθά. 

α) πλερή θάζκαηα απνξξνθήζεσο. 
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Σα έγρξσκα ζηεξεά θαη πγξά δίλνπλ ζπλερή θάζκαηα ή θάζκαηα α-

πνξξνθήζεσο, ζηα νπνία παξαηεξνχκε φηη έρνπλ απνξξνθεζεί νξηζκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ ζπλερνχο θάζκαηνο εθπνκπήο. Σέηνηα θάζκαηα γλσξίζακε 

παξαπάλσ – απνξξφθεζε έγρξσκσλ γπάιηλσλ πιαθψλ θιπ (βι. έγρξσκν 

πίλαθα ΗΗ). 

β) Γξακκηθά θάζκαηα απνξξνθήζεσο. 
 

 
 

Σέηνηα θάζκαηα δίλνπλ ηα αέξηα θαη νη αηκνί. Έηζη, αλ κεηαμχ κηαο 

θσηεηλήο πεγήο ΗΗ (ζρ. 126), ε νπνία εθπέκπεη ιεπθφ θσο θαη ηεο ζρη-

ζκήο  ηνπ θαηεπζπληήξα ελφο θαζκαηνζθφπηνπ παξεκβάινπκε θιεηζηφ 

γπάιηλν δνρείν, κέζα ζην νπνίν ππάξρεη κηθξή πνζφηεηα λαηξίνπ θαη 

ζεξκάλνπκε απηφ, ην λάηξην εμαηκίδεηαη, νη δε παξαγφκελνη αηκνί ηνπ 

λαηξίνπ απνξξνθνχλ απφ ην ιεπθφ θσο κφλν ηηο θίηξηλεο αθηίλεο. Απν-

ηέιεζκα απηνχ, ζην ζπλερέο θάζκα ηνπ θσηφο ηνπ ιακπηήξα ζα παξαηε-

ξήζνπκε κηα ζθνηεηλή γξακκή ζηελ ζέζε αθξηβψο εθείλε, ζηελ νπνία ζα 

εκθαλίδνληαλ ε θίηξηλε γξακκή ηνπ θάζκαηνο εθπνκπήο ηνπ λαηξίνπ 

(βι. έγρξσκν πίλαθα Η)».  

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ζιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 89-91. 

 

ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

1) Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ φηη έλα ρξψκα φηαλ παξεκβιεζεί κεηα-

μχ θσηεηλήο πεγήο θαη ζρηζκήο θαζκαηνζθφπηνπ παξνπζηάδεη ζθνηεηλή 

γξακκή-ηαηλία, ζην θάζκα απνξξφθεζεο. 

Αλαθέξζεθε φηη: «Αλ ζηε ζπλέρεηα παξεκβάινπκε κεηαμχ ηεο θσηεη-

λήο πεγήο ΗΗ θαη ηεο ζρηζκήο  ηνπ θαηεπζπληήξα (ζρ. 125) γπάιηλν δν-

ρείν Γ, πνπ πεξηέρεη θάπνην έγρξσκν πγξφ (π.ρ. δηάιπκα αίκαηνο) θαη πα-

ξαηεξήζνπκε κε ηελ δηφπηξα, ζα δνχκε φηη ην θάζκα, ην νπνίν πξνεγνπ-

κέλσο ήηαλ ζπλερέο, έρεη ήδε ηξνπνπνηεζεί, παξνπζηάδεη δειαδή νξηζκέ-

λεο ζθνηεηλέο ηαηλίεο». 

Ζ εμήγεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ ηδηφηεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ θσηφο πνπ έιθνληαη 

κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ 

θαη ησλ ειεθηξνλίσλ (ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ θσηφο έιθν-
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ληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ βα-

ξπηηθνχ πφινπ ηφζν ηνπ πξσηνλίνπ φζν θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ. Οκνίσο ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ θσηφο έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηεο 

κάδαο-πγξνχ πνπ ζπλαληνχλ). 

Απηή είλαη ε εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απνξξφθεζεο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ αιιά θαη ηνπ θσηφο απφ ηελ κάδα ησλ ζσκάησλ. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο έιμεο είλαη λα ζρεκαηηζηεί θελφ πίζσ απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ αίκαηνο, ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, επεηδή δελ ππάξρεη 

πιένλ αξθεηή ε πνζφηεηα-ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ ψζηε λα παξάγε-

ηαη θσο. Σν θσο έρεη απνξξνθεζεί απφ ην παξαπάλσ ζψκα, φπσο εμεγή-

ζακε. 

 

2) Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζπλερνχο αιιά θαη ηνπ γξακκηθνχ 

θάζκαηνο. Οη δηαθνξέο ησλ. 

ζνλ αθνξά ην ζπλερέο θάζκα (ή θάζκα απνξξφθεζεο), απηφ έρεη 

ήδε αλαιπζεί θαη ζηελ ακέζσο παξαπάλσ παξάγξαθν, πνπ ζα ηελ επα-

λαιάβνπκε θη εδψ: 

Δπεηδή ηα ζηεξεά θαη ηα πγξά θέξνπλ πεξηζζφηεξνπο δνκηθνχο ιίζνπο 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη θέξνπλ πεξηζζφηεξα ζε-

κειηψδε ηφληα ζηνπο εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο (=ζηηο κάδεο ηνπο), κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κε-

γάιε ηελ απνξξφθεζή ηνπο, έηζη ψζηε πίζσ απφ απηά λα εκθαλίδνληαη νη 

ζθνηεηλέο γξακκέο. 

ζνλ αθνξά ην γξακκηθφ θάζκα, απηφ είλαη θάζκα αεξίσλ ή αηκψλ, 

δειαδή ην θσο εδψ κπνξεί λα πεξάζεη επεηδή είλαη αξαηφηεξε ε κάδα 

ησλ ζσκάησλ, αθνχ έρεη κηθξφηεξεο απψιεηεο. Έηζη, θαζψο ην θσο πξν-

ρσξάεη, φηαλ ζπλαληήζεη ηζρπξφηεξεο εζηίεο έιμεο ηνπ (ηζρπξφηεξνπο 

θνξηηζκέλνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) ηφηε απνξξνθάηαη απφ απηνχο θαη δελ 

ζπλερίδεη πιένλ ηελ πνξεία ηνπ, νπφηε ζην πίζσ κέξνο ηνπ αηκνχ-

αληηθεηκέλνπ ζα ζρεκαηηζηεί κηα ζθνηεηλή γξακκή. Αληίζεηα, φηαλ ην 

θσο ζπλαληήζεη πεξηνρέο ζην αληηθείκελν-αηκνχο λαηξίνπ πνπ δελ ην 

απνξξνθνχλ, ηφηε ζα πξνρσξήζεη θαη ζα απνηππσζεί πάλσ ζην πέηαζκα, 

ζην θάζκα.  

Ο θφζκνο θαη ην γεληθά ην δηθφ καο ζχκπαλ, δελ ήηαλ έηζη ζηελ αξρή. 

Γελ ππήξραλ ηα γλσζηά καο ζηνηρεία, φπσο ηα βιέπνπκε θαη ηα γλσξί-

δνπκε ζήκεξα. Γελ ππήξραλ δειαδή ρεκηθά ζηνηρεία ζηελ αξρή ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, αιιά απηά πξνέθπςαλ αξγφηεξα. 

Δπνκέλσο, νη ζθνηεηλέο γξακκέο ζην γξακκηθφ θάζκα ινηπφλ παξνπ-

ζηάδνληαη ζηηο πεξηνρέο εθείλεο φπνπ ην θσο ζπλαληάεη κεγαιχηεξε-

πεξηζζφηεξε ηελ ππθλφηεηα ηεο χιεο ηνπ αληηθεηκέλνπ-αηκνχ. Σφηε έι-

θεηαη ηζρπξφηεξα απφ ηελ κάδα απηή ηνπ αηκνχ κε απνηέιεζκα λα απνξ-
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ξνθάηαη απφ ηελ ππθλφηεηά ηεο, θαη ηειηθά λα καο δψζεη ηελ ζθνηεηλή 

γξακκή ζηελ πεξηνρή απηή ηνπ θάζκαηνο (φπνπ ε ζθνηεηλή γξακκή). 

Σν εξώηεκα ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο: 

Γηαηί λα ππάξρνπλ ηέηνηεο «εζηίεο» πνπ απνξξνθνύλ ην θσο ζην 

ίδην ην άηνκν ηνπ λαηξίνπ, ζηνπο ίδηνπο ηνπ αηκνύο ηνπ λαηξίνπ, ώ-

ζηε ηελ κηα λα αθήλνπλ ην θσο λα πεξάζεη από κέζα ηνπο, ελώ ζε άι-

ιεο πεξηνρέο ηνπο δελ ην αθήλνπλ;  

Η απάληεζε έρεη λα θάλεη φπσο πην θάησ: 

Διέρζε πην πάλσ φηη: «….νη δε παξαγφκελνη αηκνί ηνπ λαηξίνπ απνξ-

ξνθνχλ απφ ην ιεπθφ θσο κφλν ηηο θίηξηλεο αθηίλεο. Απνηέιεζκα απηνχ, 

ζην ζπλερέο θάζκα ηνπ θσηφο ηνπ ιακπηήξα ζα παξαηεξήζνπκε κηα 

ζθνηεηλή γξακκή ζηελ ζέζε αθξηβψο εθείλε, ζηελ νπνία ζα εκθαλίδν-

ληαλ ε θίηξηλε γξακκή ηνπ θάζκαηνο εθπνκπήο ηνπ λαηξίνπ (βι. έγρξσ-

κν πίλαθα Η)».  

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αηκνί ηνπ λαηξίνπ έιθνληαη κε ην θίηξηλν ρξψκα, 

κε ηελ θίηξηλε αθηηλνβνιία.  

χκθσλα φκσο κε φζα πξναλαθέξακε φηη ην θσο έιθεηαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ 

ησλ αηφκσλ (ζηηο κάδεο-αληηθείκελα, απ’ φπνπ πεξλάεη ην θσο) αθελφο, 

θαη αθνχ νη αηκνί ηνπ λαηξίνπ έιθνπλ κφλνλ ην θίηξηλν ρξψκα αθεηέξνπ, 

αιιά θαη επεηδή ην θσο απνηειείηαη απφ επηκέξνπο κάδεο, επίζεο, φια ηα 

παξαπάλσ ζπλδπαδφκελα καο δίλνπλ ην εμήο ζθεπηηθφ: 

ηη νη εζσηεξηθνί βαξπηηθνί πφινη ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξν-

λίσλ θάζε ζψκαηνο θέξνπλ θαη αζθνχλ δηαθνξεηηθή ηελ έιμε ηνπο πξνο 

ηα δηεξρφκελα ζεκειηψδε ηφληα απφ πιεζίνλ ηνπο.  

Αθνχ φκσο ε δηεξρφκελε αθηηλνβνιία ηνπ ίδηνπ θσηφο είλαη κηα, άξα 

εθείλν πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ε δηαθνξεηηθή ηζρχο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ηνπ λαηξίνπ πξνο ην θσο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ λαηξίνπ δελ ππήξραλ εμαξ-

ρήο ζην ζχκπαλ, επεηδή αθξηβψο δελ αζθνχλ ηελ ίδηα έιμε πάλσ ζην 

θσο. Έρνπκε δειαδή ζχλζεην ην άηνκν ηνπ λαηξίνπ, γηαηί αλ απφ ηελ αξ-

ρή ππήξρε απηφ, ζα ήηαλ εληαίν, ζα έθεξε δειαδή εληαίν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν πξνο ην δηεξρφκελν θσο. Σν φηη φκσο ζε 

άιια ζεκεία-πεξηνρέο ηνπ ην έιθεη (θαη δεκηνπξγεί ηηο ζθνηεηλέο ηαηλίεο 

ζην θάζκα) θαη ζε άιια δελ ην έιθεη ηζρπξά (θαη δεκηνπξγεί ην ρξψκα 

ζην θάζκα ηνπ), απηφ ζεκαίλεη φηη ην λάηξην δελ ππήξρε εμαξρήο ζην 

ζχκπαλ, φηαλ δεκηνπξγήζεθε ν θφζκνο. 

Αληίζηνηρα ζθεθηφκαζηε θαη γηα ηα άιια ρεκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ αλάινγε ζπκπεξηθνξά φηαλ κεηαηξέπνληαη ζε αηκνχο. 

Ο θφζκνο θαη ην γεληθά ην δηθφ καο ζχκπαλ, δελ ήηαλ έηζη ζηελ αξρή. 

Γελ ππήξραλ ηα γλσζηά καο ζηνηρεία, φπσο ηα βιέπνπκε θαη ηα γλσξί-

δνπκε ζήκεξα. Γελ ππήξραλ δειαδή ρεκηθά ζηνηρεία ζηελ αξρή ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, αιιά απηά πξνέθπςαλ αξγφηεξα. 

ζνλ αθνξά ηελ απνηχπσζε ελφο ρξψκαηνο πάλσ ζην θάζκα, θαζψο 

ην θσο δηέξρεηαη κέζα απφ ηνπο αηκνχο ηνπ λαηξίνπ θ.ιπ., απηφ ην έρνπ-
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κε επεμεγήζεη πην πάλσ (βι. θεθάιαην: «23. Ζ εμήγεζε ηεο εθπνκπήο 

ρξσκάησλ απφ ηα δηάθνξα ζψκαηα.Οη αθηηλνβνιίεο πνπ θέξνπλ ην ίδην 

κήθνο θχκαηνο απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Ζ εμήγε-

ζε ηνπ νξαηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ρξψκαηνο ηνπ θσηφο», ζηηο ζειίδεο 75-

76). 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε επίζεο λα δερηνχκε θαη ην εμήο: 

Αλ ε κάδα ηνπ αηφκνπ ηνπ λαηξίνπ είρε δεκηνπξγεζεί ππφ νκαιέο 

ζπλζήθεο, ζα έπξεπε ην θάζκα ηνπ λα είρε νκαιφηεηα, ρσξίο δειαδή ηηο 

ζθνηεηλέο γξακκέο, ή λα είρε παληνχ κηα «νκνηνκνξθία» ελέξγεηαο, εθφ-

ζνλ ελέξγεηα θσηφο απνηππψλεηαη πάλσ ζην θάζκα. 

Δκείο φκσο παίξλνπκε ην θάζκα πνπ έρεη αλνκνηνκνξθία. Απηφ ζε-

καίλεη φηη ην λάηξην (θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηα άιια ζηνηρεία) φρη κφλνλ 

δελ δεκηνπξγήζεθαλ κε νκαιφ ηξφπν, αιιά δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ 

πάξα πνιχ κεγάιε ζπκπίεζε χιεο θαη ελέξγεηαο γηα λα παξαρζεί απηφ ην 

θάζε έλα ζηνηρείν (λάηξην θ.ιπ.), δειαδή δεκηνπξγήζεθαλ θάησ απφ η-

ζρπξά βίαηεο ζπλζήθεο. 

Μηιάκε εδψ γηα πάξα πνιχ κεγάιε ελέξγεηα αθνχ ην λάηξην θέξεη θαη 

κεγάιε ελέξγεηα κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπ πφινπο. 

Γη’ απηφ κηιάκε φηη ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζην ζχκπαλ δεκηνπξγήζεθαλ-

πξνέθπςαλ απφ βίαηε θαη ηζρπξφηαηε ζπκπίεζε ελέξγεηαο θαη κάδαο. 
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38. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Νηόπιεξ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ θόθθηλνπ ρξώκαηνο ηνπ θσηόο ζε πεγή αθηηλν-

βνιίαο, ζεκαίλεη όηη θέξεη αζζελή ην καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό 

θνξηίν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδώλ ηόλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Η δεκηνπξγία ηνπ γαιάδηνπ ρξώκαηνο ηνπ θσηόο ζε πεγή αθηηλν-

βνιίαο, ζεκαίλεη όηη θέξεη ηζρπξό ην καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό 

θνξηίν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδώλ ηόλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Η «νληόηεηα» ή ην «ζώκα» ηνπ θσηόο θαη θάζε αθηηλνβνιίαο είλαη 

από ηελ ίδηα ελέξγεηα. Η δηαθνξεηηθή ηζρύο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη 

ε αηηία λα πξνθαιεί-δεκηνπξγεί θαη ηα δηαθνξεηηθά ηεο ρξώκαηα. 

 

 

«Δξπζξή κεηαηόπηζε 

Έηζη νλνκάδεηαη ε κεηαηφπηζε ησλ θαζκαηηθψλ γξακκψλ ηνπ θσηφο, 

ην νπνίν εθπέκπνπλ νη αζηέξεο, πξνο ηελ εξπζξή πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο. 

 

 

 
 
Τμ θςξ πμο ένπεηαη από μαθνηκμύξ γαιαλίεξ πανμοζηάδεη μεηαηόπηζε πνμξ ημ ε-

νοζνό άθνμ ημο θάζμαημξ. Αοηό ζεμαίκεη πςξ μη γαιαλίεξ απμμαθνύκμκηαη με πμιύ 

μεγάιεξ ηαπύηεηεξ θαη ζοκεπώξ μιόθιενμ ημ Σύμπακ δηαζηέιιεηαη. 

 

 

Σν θσο δηαδίδεηαη κε ηε κνξθή θπκάησλ. Σν ρξψκα ησλ θσηεηλψλ α-

θηίλσλ εμαξηάηαη απφ ην κήθνο θχκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ρηιην-

ζηφ ρσξνχλ 2.500 κήθε γαιάδηνπ θσηφο, αιιά κφλν 1.500 κήθε θχκαηνο 

εξπζξνχ θσηφο∙ παξαηεξνχκε, δειαδή, πσο ηα κήθε θχκαηνο απμάλνπλ 

θαζψο κεηαηνπηδφκαζηε απφ ηε γαιάδηα πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο πξνο ηελ 

εξπζξή. 

ηαλ κηα θηλνχκελε θσηεηλή πεγή απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ παξαηεξε-

ηή, ηα θχκαηα ηνπ θσηφο αξαηψλνπλ (γίλνληαη πην εξπζξά), ελψ φηαλ 

πιεζηάδεη, ππθλψλνπλ (γίλνληαη πην γαιάδηα). Ζ κεηαβνιή ηνπ κήθνπο 
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θχκαηνο ηνπ θσηφο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απφζηαζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο 

θσηεηλήο πεγήο νλνκάδεηαη Νηφπιεξ, θαηλφκελν. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηαρπηήησλ, κε ηηο νπνίεο θηλνχληαη νη αζηέξεο 

(ρηιηφκεηξα αλά δεπηεξφιεπην). Ζ κειέηε ηεο εξπζξήο κεηαηφπηζεο κα-

θξηλψλ …».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 2, ζει. 302.  

 

 

Ζ εμήγεζε είλαη ε εμήο: 

ηαλ ην θσο απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ παξαηεξεηή, ηφηε εμαζζελνχλ ηα 

θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ εξρφκελνπ θσηφο. Δμ’ απηνχ (ιφγσ ηεο εμαζζέλεζήο 

ηνπ), ην θσο απηφ αξαηψλεη ην κήθνο θχκαηφο ηνπ πνπ γίλεηαη κεγαιχηε-

ξν πιένλ.  

Απηή ε εμαζζέλεζε απνηππψλεηαη, επεηδή ην κήθνο απηνχ ηνπ θχκα-

ηνο ηνπ θσηφο παξνπζηάδεη κεηαηφπηζε πξνο ην εξπζξφ ρξψκα (πνπ είλαη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην θχκα κε κεγάιν κήθνο ή κε αζζελή ην θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ). Ζ ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ κεηψλεηαη 

δειαδή, επεηδή ην αληηθείκελν πνπ εθπέκπεη απηφ ην θσο απνκαθξχλεηαη 

απφ ηνλ παξαηεξεηή, θεχγεη απφ απηφλ, νπφηε κεηψλεηαη ε ηζρχο ηνπ θσ-

ηφο απηνχ, ην κήθνο θχκαηφο ηνπ είλαη πην αζζελέο.  

Αληίζεηα, φηαλ ην θσο έξρεηαη πξνο εκάο, ή πιεζηάδεη πξνο ηνλ παξα-

ηεξεηή, ηφηε απμάλεηαη ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ έξρεηαη 

πξνο ηνλ παξαηεξεηή, απμάλεη ε ηζρχο ησλ. Απηφ απνηππψλεηαη απφ ην 

κήθνο θχκαηνο πνπ κηθξαίλεη θαη παίξλεη εμαηηίαο απηνχ ην γαιάδην ρξψ-

κα. Ζ ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ απμάλεη δειαδή, επεηδή ην αληηθεί-

κελν πνπ εθπέκπεη απηφ ην θσο έξρεηαη πξνο ηνλ παξαηεξεηή, πιεζηάδεη 

πξνο απηφλ, νπφηε απμάλεη ην κήθνο θχκαηφο ηνπ, είλαη πην ηζρπξφ, αθνχ 

πιεζηάδεη πξνο ηνλ παξαηεξεηή. 

Σν ρξψκα δειαδή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη απφδεημε ηεο ηζρχνο 

ησλ. 

Αθνχ ινηπφλ ην θσο είλαη ην ίδην θαη ζην θφθθηλν αιιά θαη ζην κπιε, 

αθνχ απηφ ην ίδην θσο ζην θαηλφκελν Νηφπιεξ γίλεηαη ηελ κηα θφθθηλν 

(φηαλ απνκαθξχλεηαη ην αζηέξη ζε ζρέζε κε ηελ Γε καο) θαη ηελ άιιε 

γίλεηαη κπιε (φηαλ πιεζηάδεη πξνο ηελ Γε καο ην αζηέξη), άξα ιέκε φηη ε 

αθηηλνβνιία θαη ην θσο είλαη απφ ηελ ίδηα ελέξγεηα, ηελ νπνία αλαθέξα-

κε σο ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, 

πνπ δηαθέξεη φκσο σο πξνο ηελ ηζρχ ηεο, νπφηε καο δίλεη θαη ηα δηαθνξε-

ηηθά ηεο ρξψκαηα. 
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39. Σα ζεκειηώδε ηόληα απσζνύλ ην θσο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θσηνηππίαο από ην θσο. 

Με ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, όηαλ κελ είλαη πνιύ πςειή ηα 

ζεκειηώδε ηόληα απσζνύληαη, ελώ ζε ρακειόηεξεο ηηκέο ηεο απηά 

έιθνληαη θαη ζπγρξόλσο έιθνληαη θαη κε ηελ ύιε πάλσ ζηελ νπνία 

βξεζνύλ.  

Η εμήγεζε ηεο θαηαζηξνθήο ελόο θαξθηληθνύ όγθνπ από ηελ επε-

λέξγεηα ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

 

 

«Φσηνηππία 

Ζ θσηνηππία είλαη θσηνγξαθηθή κέζνδνο γηα ηελ παξαγσγή αληηγξά-

θσλ δηαθφξσλ εληχπσλ, ζε ζχληνκν ρξφλν. Ζ ιεηηνπξγία ησλ πεξηζζν-

ηέξσλ θσηναληηγξαθηθψλ ή θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ 

μεξνγξαθία, ηελ νπνία εθεχξε ν Σζέζηεξ Κάξιζνλ ζηηο Ζ.Π.Α., ην 

1937. 
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Πηέδνληαο ην θνπκπί ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο, ηζρπξφ θσο θσηί-

δεη ην πξσηφηππν έγγξαθν. Έλαο θαθφο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηναληη-

γξαθηθνχ κεραλήκαηνο παξάγεη ην είδσιφ ηνπ πάλσ ζε κηα ιεία κεηαι-

ιηθή πιάθα ελφο ηπκπάλνπ. Σν ηχκπαλν θέξεη ζηαηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Ζ πιάθα έρεη επηθάιπςε απφ πιηθφ πνπ είλαη θαιφο αγσγφο ηνπ ειεθηξη-

ζκνχ κφλν φηαλ πέθηεη πάλσ ηνπ θσο. Έηζη, φηαλ ην θσο πέζεη πάλσ 

ζηελ πιάθα, ην ειεθηξηθφ θνξηίν θαηαξγείηαη, ελψ ηα ζθνηεηλά ηκήκαηά 

ηεο παξακέλνπλ ειεθηξηζκέλα. Δπνκέλσο, ζηελ πιάθα απεηθνλίδεηαη ην 

αξρηθφ έγγξαθν κε ηε κνξθή θαηαλνκήο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. Πάλσ 

ζηελ πιάθα δηαζθνξπίδεηαη καχξε ζθφλε γξαθίηε (ηφλεξ), ε νπνία πξν-

ζθνιιάηαη κφλν ζηηο θνξηηζκέλεο πεξηνρέο. ηαλ έλα θχιιν ραξηηνχ έξ-

ζεη ζε επαθή κε ην ηχκπαλν, ε καχξε ζθφλε θνιιάεη πάλσ ζην ραξηί. Ζ 

εηθφλα ζηαζεξνπνηείηαη ράξε ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 5, ζει. 855-856. 

 

Να ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 

Με ηελ πςειή ζεξκνθξαζία, ή κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζία, πα-

ξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Ηζρπξφ θσο ινηπφλ θσηίδεη ην πξσηφηππν έγγξαθν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

πάλσ ζην πξσηφηππν έγγξαθν παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα (ιφγσ ηνπ 

ηζρπξνχ θσηφο). 

Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα, έξρνληαη ζην ηχκπαλν. Δθεί ζπλαληνχλ ηνλ 

ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ, ηνλ νπνίν απσζνχλ (απσζνχλ ηα εθεί ζεκειηψδε ηφ-

ληα δειαδή), νπφηε κέλεη θνξηηζκέλε ε πιάθα ηνπ ηπκπάλνπ πνπ είλαη 

ζθνηεηλή θαη ζπγρξφλσο θέξεη ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ. Έηζη, εθεί απεηθνλί-

δεηαη ε εηθφλα-αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ. Γη’ απηφ κφιηο δηαζθνξπηζηεί 

ν γξαθίηεο πάλσ ζην ηχκπαλν, απηφο θνιιάεη πάλσ ζηα ζθνηεηλά ηνπ 

κέξε πνπ θέξνπλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ.  

Απηφ ην θφιιεκα δελ ζα γίλνληαλ αλ δελ παξάγνληαλ ζεκειηψδε ηφ-

ληα ζην ζθνηεηλφ απηφ κέξνο. Δμεγήζακε ήδε (βιέπε καχξν ρξψκα) φηη 

ην καχξν ρξψκα δελ είλαη πάληα ε απνπζία ηνπ θσηφο, αιιά παξάγεηαη 

θαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ είλαη ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ.  

Έηζη ινηπφλ θαζψο έιθνληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηα θσηεηλά κέξε ηνπ ηπκπάλνπ, ζηα 

ζθνηεηλά κέξε απηά απσζνχληαη (ζπκβαίλεη δειαδή ε έιμε ησλ παξαγφ-

κελσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα ζεκεία-πεξηνρέο ηνπ ηπκπάλνπ πνπ πέθηεη 

ην θσο θαη δελ ππάξρεη ε ζθηά π.ρ. απφ ηα γξάκκαηα ηνπ εγγξάθνπ, βιέ-

πε θαη πην θάησ). Δπνκέλσο, θαζψο ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη απφ ηα 

ζθνηεηλά ζεκεία, έρνπκε ζηελ νπζία «άπσζή» ηνπο, νπφηε απηφ ην κεησ-

κέλν ζε ηηκέο ελεξγεηαθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, καο δίλεη ην καχξνη ρξψκα (βιέπε ηελ 

παξαγσγή ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο ζηελ νξνθή ηνπ δσκαηίνπ ηνπ ζπηηηνχ 
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κνπ). Με άιια ιφγηα ην καχξν ρξψκα είλαη θη απηφ ελέξγεηα ζεκειησδψλ 

ηφλησλ αιιά ζε ρακειφηεξε ηηκή ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ. 

Σα παξαγφκελα απηά ηφληα φκσο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζθνηεηλέο πε-

ξηνρέο ηνπ ηπκπάλνπ «θνιιάλε» κε ηελ εθεί χιε (π.ρ. κε ηνλ γξαθίηε), 

επεηδή αθξηβψο ππάξρεη έιμε κεηαμχ ησλ παξαγφκελσλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ηεο χιεο. 

Έηζη, κφιηο πεξάζεη έλα ραξηί απφ εθεί, ε ζθφλε απηή θνιιάεη πάλσ 

ζην ραξηί, ιφγσ ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

Δπίζεο λα επηζεκάλνπκε θαη ην εμήο. 

Ζ άπσζε ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ απφ ηα θσηεηλά κέξε-πεξηνρέο 

ηνπ ηπκπάλνπ έρεη ηελ εμήο εμήγεζε: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ θσηφο, απσζνχλ ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη ν ειεθηξηζκφο, ν ζηαηηθφο ειεθηξη-

ζκφο ελ πξνθεηκέλνπ, επεηδή θαηά ηελ πηψζε ηνπ ην θσο έρεη θέξεη ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα παξαπάλσ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

ηνπ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 

Οκνίσο, κε ηελ πηψζε ηνπ, θάλεη λα πιεζηάζνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ θσηφο πνπ έξρνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ (ν ε-

ιεθηξηζκφο θέξεη θαη ηα δχν είδε θνξηίσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ), νπφηε 

απσζνχληαη (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο). 

Έηζη, έλα κέξνο απφ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσηφο, α-

πσζείηαη θαη πξνο ην ζθνηεηλφ κέξνο ηνπ ηπκπάλνπ, φπνπ δελ πέθηεη ην 

θσο. Δθεί απηφ έιθεηαη κε ηελ εθεί ππάξρνπζα χιε, ηδίσο κε ηελ ζθφλε 

ηνπ γξαθίηε πνπ είλαη θαη ειαθξά. (Απηή ηελ εθηχπσζε ηνπ αληηθεηκέ-

λνπ-θσηνηππίαο, ηελ είδακε θαη πην πάλσ, βι. ελφηεηα κε ηίηιν: [«7. Ζ 

εμήγεζε ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ νξνθή ηνπ ζπη-

ηηνχ καο. Ζ εμήγεζε ηνπ αζπξίζκαηνο ηεο νξνθήο ηνπ ζπηηηνχ κνπ, ζηα 

ζεκεία φπνπ ε ζέζε ηνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο θαη ησλ κηθηψλ πεηξψλ 

πνπ θέξεη ε πιάθα ηεο νξνθήο. Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ησλ αθηίλσλ 

Υ ή αθηίλσλ Ραίληγθελ»]).  

Δπίζεο, ην φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγνληαη ζεκειηψ-

δε ηφληα, αο ην δνχκε θαη πην θάησ, ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα. 

ρεηηθά φκσο κε ηελ ηδηφηεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ λα έιθνληαη κε 

ηελ χιε θαη λα «θνιινχλ» κε απηήλ λα πνχκε ην εμήο απφ παξάδεηγκα: 

Έζησ έλα θνπδηλάθη δίπια απφ ην γξαθείν καο.  

Δίλαη θαινθαίξη. Πιχλακε ην πνηήξη ηνπ λεξνχ θαη κεηά ην αθήζακε 

πάλσ ζε έλαλ κεηαιιηθφ δίζθν, αθνχ ην γπξίζακε αλάπνδα (κε ην αλνη-

ρηφ ρείινο ηνπ ζηξακκέλν πξνο ηνλ κεηαιιηθφ δίζθν). 

Αθνινχζεζαλ ιίγεο κέξεο κε δέζηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ην πνηήξη 

ζηέγλσζε. 

Πάκε λα πάξνπκε ην πνηήξη καο θαη παξαηεξνχκε φηη απηφ έρεη θνι-

ιήζεη πάλσ ζηνλ κεηαιιηθφ δίζθν. ιε ε επηθάλεηά ηνπ πάλσ-αλνηρηνχ 
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κέξνπο ηνπ, πνπ είρε λεξφ φηαλ ην αλαπνδνγπξίζακε, ηψξα έρεη θνιιήζεη 

ζηνλ κεηαιιηθφ δίζθν. 

Ζ εμήγεζε ηνπ «θνιιήκαηνο» απηνχ έρεη σο εμήο: 

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. Απηά 

φηαλ απμεζνχλ ζρεηηθά πνιχ (απηφ δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηελ αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο αιιά θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα-ηδηφηεηα ηνπ ζψκαηνο 

[λεξνχ θ.ιπ.] λα παξάγεη απηά άιιν ζε πςειφηεξεο θη άιιν ζε ρακειφηε-

ξεο ζεξκνθξαζίεο) απσζνχληαη. Ο ιφγνο είλαη φηη φζν απμάλεηαη ε παξα-

γφκελε ελέξγεηα βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά πιένλ θνληηλέο απνζηάζεηο κε-

ηαμχ ηνπο θη έηζη αξρίδνπλ λα απσζνχληαη. ηα ζεκεία ηεο άπσζήο ησλ 

δελ παξαηεξνχκε θάηη άιιν. 

Πην πέξα απφ ηα ζεκεία άπσζήο ησλ φκσο, φπσο εμεγήζακε (ηφζν κε 

ηελ δηαπέξαζή ησλ απφ ηελ ηζηκέληηλε πιάθα ηεο νξνθήο ηνπ ζπηηηνχ 

καο, βιέπε πην πάλσ) φζν θαη δίπια απφ ην πξνζπίπηνλ θσο πάλσ ζην 

ηχκπαλν ηνπ θσηνηππηθνχ) απηά έιθνληαη κε ηελ εθεί ππάξρνπζα χιε, 

επεηδή αθξηβψο θέξνπλ ελέξγεηα. Απηή ε έιμε ησλ γίλεηαη δπλαηή αθνχ 

ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηνπο εζσηε-

ξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηφζν ζηα 

πξσηφληα φζν θαη ζηα ειεθηξφληα ηνπ ζψκαηνο θνληά ζην νπνίν βξίζθν-

ληαη, ελψ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε 

ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ ηφζν ζηα πξσηφληα φζν θαη ζηα ειεθηξφληα ηνπ ζψκαηνο θνληά ζην 

νπνίν βξίζθνληαη. 

Ήδε φκσο ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο «επηθάζνληαη» πά-

λσ ζηηο επηθάλεηεο ησλ ζσκάησλ, π.ρ. ζην ρείινο ηνπ πνηεξηνχ θαη ζηα 

ζεκεία ηνπ κεηαιιηθνχ δίζθνπ φπνπ έρεη πέζεη ην λεξφ πάλσ ηνπ (πάλσ 

ζε απηφλ ηνλ κεηαιιηθφ δίζθν) έιθνπλ θη απηέο ηηο επηθάλεηέο πάλσ ζηηο 

νπνίεο επηθάζνληαη κε ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ, ηφζν ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ειεθηξν-

λίσλ ηνπ ρείινπο ηνπ πνηεξηνχ, νπφηε ηφηε ε επηθάλεηα ηνπ ρείινπο ηνπ 

πνηεξηνχ θνιιάεη κε ηνλ κεηαιιηθφ δίζθν καο.  

Άιισζηε, απηφο είλαη θαη ν ιφγνο ηεο ζπγθφιιεζεο ελφο κεηαιιηθηνχ 

αγσγνχ κε ηελ ειεθηξνθφιιεζε (βνιηατθφ ηφμν). Αλ φκσο απμήζνπκε 

πάξα πνιχλ ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ ζπζθεπή ηεο ειεθηξνθφιιεζεο (απ-

μήζνπκε ηα Ampere) ηφηε ν ζσιήλαο καο αληί λα θνιιήζεη ζα ηξππήζεη. 

Απηφ ην ηξχπεκα έρεη λα θάλεη επεηδή φηαλ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε 

ηφληα απμάλνπλ πάξα πνιχ, ηφηε αληί λα έιθνληαη, αξρίδνπλ λα απσζνχ-

ληαη κεηαμχ ηνπο θαη πξνθαινχλ δεκηά. 

Απηή ηελ δεκηά αθξηβψο πνπ πξνθαινχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ απ-

μάλνληαη πάξα πνιχ ηελ εθκεηαιιεπφκαζηε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξέ-

ςνπκε έλαλ θαξθηληθφ φγθν, φπσο εμεγήζακε θαη πην πάλσ ζε πξνεγνχ-

κελε ελφηεηά καο ζην παξφλ βηβιίν. Κη απηφ ην αλαθέξακε γηαηί έρεη 

ζεκαζία ε πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ ζα ρξε-

ζηκνπνηεζεί. Αλ είλαη ιίγε, ίζσο θέξεη ην αληίζεην απνηέιεζκα. 
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40. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ζεκειησδώλ ηόλησλ όηαλ απμάλεηαη 

ε ζεξκνθξαζία.  

Η εμήγεζε ηεο αύμεζεο ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ αιιά θαη 

ηεο απνβνιήο ησλ από ηα άηνκά ηνπο, όηαλ απμάλεηαη πάξα πνιύ ε 

ζεξκνθξαζία. 

 

 

Ο δηάζεκνο αζηξνλφκνο Eddington είπε φηη: 

«ηηο κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο ησλ εθαηνκκπξίσλ βαζκψλ, νη ηαρχηεηεο 

θαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ είλαη ηφζνλ ηζρπξέο ψζηε ην άην-

κν λα ράλεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ειεθηξφληά ηνπ. Ο ππξήλαο κέλεη γπ-

κλφο ζρεδφλ θαη φια ηα κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα πνπ απνηεινχλ ην άην-

κν απνθηνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπο. 

Αλ ινηπφλ ην πιηθφ ελφο αζηέξα είλαη ηνληζκέλν, ε κάδα ηνπ κέλεη ε 

ίδηα κε εθείλε ηελ νπνία ζα είρε αλ φια ηα άηνκα έθεξαλ ηα ειεθηξφληά 

ηνπο. Ο νιηθφο φκσο φγθνο γίλεηαη δηζεθαηνκκχξηα θνξέο κηθξφηεξνο, ηα 

ζσκαηίδηα βξίζθνπλ ρψξν λα θηλνχληαη ζηνπο θφιπνπο ελφο κέζνπ κεγά-

ιεο ππθλφηεηαο, ην δε ζχλνιν λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα ηέιεην αέ-

ξην,........ . 

' έλα ηέηνην ηνληζκέλν πιηθφ δελ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ην 

ζηνηρείν ην νπνίν ην απνηειεί. ια ηα ζσκαηίδηα είηε είλαη ειεθηξφληα 

είηε ππξήλεο, ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. ηελ αξρή ηα ειε-

θηξφληα πνπ είλαη ειαθξφηεξα, κεηά έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπγθξνχζεσλ 

κε ηνπο βαξείο ππξήλεο ησλ αηφκσλ απνθηνχλ κεγάιεο ηαρχηεηεο θαη ε-

θηεινχλ ην ίδην έξγν κε απηνχο. Έρνπκε κία ηζνθαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο. 

.....» 

Πεγή: «ΣΟ ΜΤΣΖΡΗΩΓΔ ΤΜΠΑΝ ΚΑΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΟ Α-

ΣΡΟΝΑΤΣΗΚΖ» Δπηκειεία ΗΩ. ΞΑΝΘΑΚΖ, Αζήλα 1957, ζειίδα 167. 

 

Ζ εμήγεζε ησλ παξαπάλσ είλαη ε εμήο: 

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. 

Έηζη, φηαλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί πάξα πνιχ, ηφηε απμάλνληαη πάξα 

πνιχ ηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Σφηε: 

α) Σα παξαγφκελα, απφ ηελ πςειή ζεξκνθξαζία, ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ απσζνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα ειεθηξφληα. 

β) Σα παξαγφκελα, απφ ηελ πςειή ζεξκνθξαζία, ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ, απσζνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα ειεθηξφληα. 

Έηζη, ηα ειεθηξφληα απσζνχληαη θαη κπαίλνπλ ζε θίλεζε. 
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41. Η εμήγεζε ηνπ ηζρπξνύ θσηόο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αθηί-

λσλ ιέηδεξ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαιιειίαο ησλ αθηίλσλ ιέηδεξ.  

Όζν ηζρπξόηεξα είλαη ηα καγλεηηθά θνξηία πνπ πεξηέρεη ην θσο, 

ηόζν παξάιιεια θηλνύληαη, ελώ όηαλ ειαηηώλεηαη ην καγλεηηθό ηνπο 

θνξηίν, ηόηε απνθιίλνπλ από ηελ παξαιιειία ηνπο. 

 

 

«Δληζρπηέοθσηόοκεεμαλαγθαζκέλεεθπνκπή (Laser – Λέεδεξ = 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλαο λένο ηχπνο 

θσηεηλήο πεγήο, ε νπνία ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλεζηζκέλεο θσηεηλέο πε-

γέο, εθπέκπεη αλαιακπέο έληνλνπ θσηφο. 

 

 
 

Ζ δηάηαμε (ζρ. 440) απνηειείηαη απφ έλα ξαβδί ξνπβηλίνπ (εκηπνιχηη-

κνο ιίζνο – θ. ξνπκπίλη), ην νπνίν πεξηβάιιεηαη απφ γπάιηλν ζσιήλα, 

πνπ πεξηέρεη αέξην, κέζα ζην νπνίν πξνθαινχκε ειεθηξηθή εθθέλσζε κη-

θξήο δηάξθεηαο, δηνρεηεχνληεο δηα κέζνπ ηνπ αεξίνπ ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Οξηζκέλα άηνκα ηνπ ξνπβηλίνπ πνπ θσηίδνληαη δπλαηά απφ ην θσο, πνπ 

εθπέκπεηαη απφ ηνλ ζσιήλα, δηεγείξνληαη. Ζ δηάηαμε είλαη ηέηνηα, ψζηε 

ηα δηεγεξκέλα άηνκα εμαλαγθάδνληαη λα απνδηεγεξζνχλ φια καδί, κε α-

πνηέιεζκα λα εθπέκπεηαη απφ ηελ κηα βάζε ηνπ ξαβδηνχ πνιχ έληνλν 

θσο ππφ κνξθή παξάιιειεο δέζκεο. Λφγσ ηεο παξαιιειίαο ησλ αθηί-

λσλ, ην θσο απηφ δηαδίδεηαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, ρσξίο λα δηαζπαξζεί 

θαη θαζίζηαηαη έηζη θαηάιιειν γηα ηειεπηθνηλσληαθέο ζπλδέζεηο. Ο κε-

γάινο βαζκφο παξαιιειίαο ηεο παξαγφκελεο θσηεηλήο δέζκεο έρεη σο 

επαθφινπζν, θαηά ηελ δίνδν απηήο δηα κέζνπ ελφο θαθνχ, φιε ε ελέξγεηα 

λα ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ζεκείν. Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηφ λα ρξεζηκν-

πνηεζεί ην Laser γηα ηελ δηάλνημε κηθξψλ νπψλ ζε δχζηεθηα κέηαιια, ζε 

εγρεηξήζεηο θιπ.». 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ζιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 351-352. 
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Δπίζεο, λα δνχκε θαη ηα εμήο:  

 

«Λέηδεξ 

Ζιεθηξνληθή δηάηαμε, ε νπνία εληζρχεη ην θσο θαη ην εθπέκπεη ππφ 

κνξθή πνιχ ιεπηήο δέζκεο. Ο φξνο ιέηδεξ πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ηλ 

αγγιηθψλ ιέμεσλ LightAmplificationbyStimulatedEmissionofRadiation, 

πνπ ζεκαίλνπλ ελίζρπζε θσηφο κε δηεγεξκέλε εθπνκπή αθηηλνβνιίαο. 

 

 
 

Σην ιέηδεξ, ην θωο από κηα εμωηεξηθή πεγή παγηδεύεηαη αλάκεζα ζε ε-

κηεπαξγπξωκέλα θάηνπηξα. Αλαθιάηαη πνιιαπιά, πεξλώληαο κέζα από 

αέξην ή θξύζηαιιν, ηωλ νπνίωλ ηα άηνκα απνξξνθνύλ θωηόληα θαη δηεγεί-

ξνληαη. Όηαλ πάλω ηνπο πέζνπλ θωηόληα, ηα άηνκα απειεπζεξώλνπλ θω-

ηεηλή ελέξγεηα. Όιεο νη θωηεηλέο αθηίλεο έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδηα ζπρλόηε-

ηα (ζπλεθηηθό θωο). 

 

Ζ νλνκαζία ηεο δηάηαμεο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηξφπν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο. ηαλ έλα άηνκν απνξξνθά κηα κνλάδα ελέξγεηαο, πνπ νλνκάδεηαη 

θσηφλην, δηεγείξεηαη. Αλ έλα δεχηεξν θσηφλην ζπγθξνπζηεί κε έλα δηε-

γεξκέλν άηνκν, ε επηπιένλ ελέξγεηα απειεπζεξψλεηαη κε ηε  κνξθή θνη-

λνχ παικνχ (δηεγεξκέλε εθπνκπή αθηηλνβνιίαο). Σα πξψηα ιέηδεξ ιεη-

ηνπξγνχζαλ κε θξχζηαιιν ξνπκπηληνχ, ν νπνίνο δηεγεηξφηαλ απφ ηζρπξφ 

ιεπθφ θσο. Δπεηδή εμέπεκπαλ ζχληνκεο αλαιακπέο ή παικνχο θσηφο ιέ-

ηδεξ, νλνκάζηεθαλ παικηθά ιέηδεξ. 

Σν θσο ηνπ ιέηδεξ είλαη αθηηλνβνιία κε έλα κφλν κήθνο θχκαηνο· φια 

ηα θχκαηα ζπληνλίδνληαη ην έλα κε ην άιιν. Σν κήθνο θχκαηνο ηεο θσ-

ηεηλήο πεγήο εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηα-

ζθεπή ηνπ ιέηδεξ. Σα ιέηδεξ αεξίνπ παξάγνπλ ζπλερή αθηίλα θσηφο απφ 

έλα ζσιήλα γεκάην κε αέξηα, φπσο αξγφ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή κείγκα 

ειίνπ θαη λένπ. 

Σα ιέηδεξ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ζηελ 

εθηέιεζε επαίζζεησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ (π.ρ. ζην κάηη), ζηε κε-

ηαιινπξγία γηα ηε ζπγθφιιεζε ή ηελ θνπή ησλ κεηάιισλ, ζηηο επηθνηλσ-

λίεο γηα ηελ κεηάδνζε ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ ζεκάησλ θ.ά. 
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Σηελ εηθόλα πνπ βιέπεηε κηα από ηηο εθαξκνγέο ηωλ αθηίλωλ ιέηδεξ. 

Εδώ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο επζπγξάκκηζεο κηαο ζήξαγγαο, 

πνπ είλαη ππό θαηαζθεπή. Η εθαξκνγή βαζίδεηαη ζηελ ηδηόηεηα ηωλ αθηί-

λωλ ιέηδεξ λα κε δηαρένληαη όπωο ην ζπλεζηζκέλν θωο. 

 
 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 3, ζει. 478-479. 

 

 

Να εμεγήζνπκε ηα εμήο: 

Αλαθέξζεθε αξρηθά ην εμήο: 

«…Οξηζκέλα άηνκα ηνπ ξνπβηλίνπ πνπ θσηίδνληαη δπλαηά απφ ην 

θσο, πνπ εθπέκπεηαη απφ ηνλ ζσιήλα, δηεγείξνληαη. Ζ δηάηαμε είλαη ηέ-

ηνηα, ψζηε ηα δηεγεξκέλα άηνκα εμαλαγθάδνληαη λα απνδηεγεξζνχλ φια 

καδί, κε απνηέιεζκα λα εθπέκπεηαη απφ ηελ κηα βάζε ηνπ ξαβδηνχ πνιχ 

έληνλν θσο ππφ κνξθή παξάιιειεο δέζκεο. Λφγσ ηεο παξαιιειίαο ησλ 

αθηίλσλ, ην θσο απηφ δηαδίδεηαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, ρσξίο λα δηα-

ζπαξζεί θαη θαζίζηαηαη έηζη θαηάιιειν γηα ηειεπηθνηλσληαθέο ζπλδέ-

ζεηο. Ο κεγάινο βαζκφο παξαιιειίαο ηεο παξαγφκελεο θσηεηλήο δέζκεο 

έρεη σο επαθφινπζν, θαηά ηελ δίνδν απηήο δηα κέζνπ ελφο θαθνχ, φιε ε 

ελέξγεηα λα ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ζεκείν…». 
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Απ’ φζα εμεγήζακε σο ηψξα ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Σν θσο, φηαλ είλαη δπλαηφ-ηζρπξφ, θέξεη εμίζνπ ηζρπξή ηελ ελέξγεηα-

θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ. Απηά ινηπφλ ηα ηζρπξά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ θσηφο, 

θνξηίδνπλ θαη ηα άηνκα ηνπ ξνπβηλίνπ (ηεο ζπζθεπήο ιέηδεξ), σο εμήο: 

α) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ θσηφο θνξηίδνπλ ηνπο ε-

ζσηεξηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηφζν ζηα πξσηφληα 

φζν θαη ζηα ειεθηξφληα ηνπ ξνπβηλίνπ. Δπίζεο,  

β) Σα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ θσηφο θνξηίδνπλ ηνπο εζσ-

ηεξηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηφζν ζηα ειεθηξφληα 

φζν θαη ζηα πξσηφληα ηνπ ξνπβηλίνπ. 

Αλ ινηπφλ, έηζη θνξηίδνληαη ηα άηνκα ηνπ ξνπβηλίνπ απφ ην ηζρπξφ 

θσο, ηφηε ηα έηζη θνξηηζκέλα πξσηφληα ησλ ππξήλσλ ησλ αηφκσλ απηψλ 

εμαζθνχλ άπσζε πιένλ ηζρπξφηεξε πάλσ ζηα ειεθηξφληά ηνπο, αθνχ: ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απφ ηνπο θνξηηζκέλνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηα πξσηφληα ηνπ 

ππξήλα, αιιειεπηδξνχλ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζηα ειεθηξφληα. Δπεηδή ελ ησ κεηαμχ έρνπλ απ-

μεζεί απηά ηα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειε-

θηξφληα, απηά πιένλ απσζνχληαη, αθνχ βξίζθνληαη πιένλ ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο. Έηζη έρνπκε ηφηε ηα ειεθηξφληα αλ απσζνχληαη 

απφ ηα άηνκά ηνπο, ιφγσ ηεο άπσζεο πνπ ηνπο εμαζθνχλ ηα πξσηφληά 

ηνπο. Σφηε έρνπκε απηή ηελ καδηθή έμνδν ησλ ειεθηξνλίσλ απηψλ απφ ηα 

άηνκα ηνπ ξνπβηλίνπ. 

 

ζνλ αθνξά ην «δηάβαζκα» ησλ αθηίλσλ ιέηδεξ ζηνλ θψδηθα ξαβδψ-

ζεσλ (κπαξθφη), απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ εθηχπσζε πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ην θσο πάλσ ζηα καχξα γξάκκαηα, φπσο παξαπάλσ αλαθέξακε θαη 

επεμεγήζακε ζην παξάδεηγκα ηεο παξαγσγήο ηεο θσηνηππίαο. 

 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ, επίζεο, φηη: «Λφγσ ηεο παξαιιειίαο ησλ α-

θηίλσλ, ην θσο απηφ δηαδίδεηαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο,..».  

Ζ εμήγεζε απηνχ είλαη φηη επεηδή ην θσο απηφ θέξεη απμεκέλα θαη η-

ζρπξά ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ, απηά απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο (αλά δεχγε απσζνχ-

ληαη επεηδή φπσο εμεγήζακε ε αθηηλνβνιία ζεκαίλεη δεχγνο ζεκειησδψλ 

ηφλησλ εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη θαη ηνο θσο ηεο), νπφηε δελ έιθν-

ληαη. Γη’ απηφ θαη ζπλερίδνπλ λα πξνρσξνχλ ρσξίο λα «θάκπηνληαη» ε-

μαηηίαο ηζρπξψλ έιμεσλ. 
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42. Η εμήγεζε ηεο αλάθιαζεο όισλ ησλ ρξσκάησλ-αθηηλνβνιηώλ 

από ην ιεπθό θσο, 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο όισλ ησλ ρξσκάησλ-αθηηλνβνιηώλ από ην 

καύξν θσο-ρξώκα, 

θάησ από ηελ λέα νπηηθή. 

 

 

Μεηά θαη ηα ηειεπηαία δεδνκέλα, ζα πάκε λα εμεγήζνπκε θάησ απφ 

λέα νπηηθή, πην ζσζηά ηψξα (εθφζνλ έρνπκε πεξηζζφηεξεο ηηο γλψζεηο 

καο), ηελ αηηία πνπ ην ιεπθφ θσο δελ απνξξνθάεη θαλέλα άιιν ρξψκα. 

 

 

«VI. Υξώκα ησλ ζσκάησλ. 

Έλα ζψκα πνπ θσηίδεηαη απφ ιεπθφ θσο ζα θαίλεηαη ιεπθφ, φηαλ δελ 

απνξξνθά θαλέλαλ απφ ηα ρξψκαηα ηνπ θάζκαηνο, αιιά ηα αλαθιά φια. 

Σν ίδην ζψκα, φηαλ θσηίδεηαη απφ απιφ θπαλφ ρξψκα, ζα θαίλεηαη θπα-

λφ, γηαηί κφλν απηφ αλαθιά. 

Άιιν ζψκα πνπ θσηίδεηαη απφ ιεπθφ θσο ζα θαίλεηαη π.ρ. θίηξηλν, 

φηαλ απνξξνθά φια ηα ρξψκαηα ηνπ θάζκαηνο, εθηφο απφ ην θίηξηλν ην 

νπνίν θαη αλαθιά. Οη αλαθιψκελεο αθηίλεο εξεζίδνπλ ην κάηη καο θαη 

βιέπνπκε ην ζψκα θίηξηλν.  

Σα ζψκαηα πνπ απνξξνθνχλ φια ηα απιά ρξψκαηα ηνπ ιεπθνχ θσηφο 

θαίλνληαη καχξα». 

«ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γπκλαζίνπ Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βη-

βιίσλ, ησλ: Α. Εαλέηνο, Ν. Λεθάθεο, Α. ρνηλάο, Έθδνζε ΚΒ΄, Αζήλα 

1992, ζει. 188. 

 

Να εμεγήζνπκε ηα εμήο: 

Ζ αλάθιαζε ηνπ θσηφο ηζρχεη επεηδή ζηελ πεγή ηνπ ιεπθνχ θσηφο 

ήδε έρνπκε απμεκέλα ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, π.ρ. ιφγσ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

φπσο εμεγήζακε. 

Δπνκέλσο, εθεί αλ πέζεη έλα θσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ πξνζπίπην-

ληνο θσηφο πάλσ ζην ιεπθφ θσο, απηφ ινηπφλ ην πξνζπίπηνλ θσο ζα 

απσζεζεί, ιφγσ ηεο άπσζεο πνπ ζα ηνπ εμαζθεζεί απφ ηα απμεκέλνπ 

θνξηίνπ θαη ελέξγεηαο ζεκειηψδε ηφληα ηνπ ιεπθνχ θσηφο. 

Αληίζεηα, αλ έρνπκε κηα καχξε επηθάλεηα, εθεί δελ έρνπκε πςειφ ην 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ (κε εμαίξεζε ην καχξν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνιχ πςε-

ιήο ελέξγεηαο φπσο απηφ ηεο καχξεο ηξχπαο, ηνπ ηπθψλα θ.ιπ., επεηδή 

εθεί έρνπκε ήδε θνξηία πνιχ πςειήο ελέξγεηαο), νπφηε εθεί έιθνληαη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο κε ην καχξν ρξψκα. 
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43. Σα ζεκειηώδε ηόληα έιθνληαη όρη κόλν κεηαμύ ηνπο, αιιά έι-

θνπλ θαη ηνπο αληίζηνηρνύο ησλ δνκηθνύο ιίζνπο ηεο ύιεο. Έηζη επη-

ηπγράλεηαη ε ζπγθόιιεζε ησλ κεηαιιηθώλ πιηθώλ. 

Σα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξν-

λίσλ είλαη ηα δύν είδε θαζαξήο θαη κόλνλ ελέξγεηαο.  

Από ηελ έιμε ηνπο απηή παξάγεηαη ειεθηξηζκόο, ρσξίο λα ρξεηάδε-

ηαη λα κεζνιαβήζεη αγσγόο ή όπσο ζε κηα ιάκπα θελνύ θ.ιπ. 

Δπνκέλσο, πξηλ αθόκε ππάξμεη ε ύιε ήηαλ δπλαηό λα έρνπκε ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκό ζε θελό ύιεο, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ησλ ζεκειησ-

δώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ.  

 

 

«Βνιηατθό ηόμν 

Ζιεθηξηθή δηάηαμε, ε νπνία απνδίδεη έληνλε ζεξκφηεηα θαη ιακπξφ 

ιεπθφ θσο. Απνηειείηαη απφ δχν ειεθηξφδηα (ζπλήζσο ξάβδνπο άλζξα-

θα), πνπ ζπλδένληαη ζε ειεθηξηθή πεγήο πςειήο ηάζεο. 

Σα δχν ειεθηξφληα έξρνληαη ζε επαθή, νπφηε ην ειεθηξηθφ ξεχκα 

δηέξρεηαη απφ ην έλα ζην άιιν. ηαλ νη ξάβδνη απνκαθξχλνληαη, ε ξνή 

ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζπλερίδεηαη, παξφηη ν αέξαο θαη γεληθά ηα αέ-

ξηα είλαη θαθνί αγσγνί ηνπ ειεθηξηζκνχ. Έηζη, αλάκεζα ζηα δηάππξα ά-

θξα ησλ ειεθηξνδίσλ εκθαλίδεηαη έλα θσηεηλφ ηφμν, ην νπνίν δεκηνπξ-

γείηαη απφ θνξηηζκέλα ειεθηξφληα, πνπ απνζπψληαη απφ ηνλ αξλεηηθφ 

πφιν θαη έιθνληαη απφ ην ζεηηθφ. 
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Σα θνξηηζκέλα κφξηα ή ηφληα ηνπ αέξα, πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα 

ζηα ειεθηξφληα, επηηαρχλνληαη απφ ηελ ελέξγεηα ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο, 

κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αεξίνπ, ε 

νπνία είλαη δπλαηφ λα θηάζεη κέρξη θαη 4.000
ν
C. 

Σν βνιηατθφ ηφμν κε ξάβδνπο άλζξαθα ρξεζηκνπνηείηαη σο ηζρπξή 

θσηεηλή πεγή ζηνπο ιακπηήξεο εθθέλσζεο θαη σο ζεξκαληηθφ ζηνηρείν 

ζε θακίλνπο ηήμεο δχζηεθησλ πιηθψλ. Έλαο άιινο ηχπνο, πνπ θέξεη κε-

ηαιιηθά ειεθηξφληα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε κε-

ηάιισλ». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 1, ζει. 158.  

 

 

Δπίζεο: 

 
 

Η παναπάκς θςημγναθία ημο Σπήμαημξ 132, είκαη από ημ βηβιίμ: 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ζιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 100. 

 

Να αλαθέξνπκε αθφκε φηη ζε έλα αληιηνζηάζην ππήξρε κηα θνιψλα 

ηεο ΓΔΖ έμσ απφ ην αληιηνζηάζην. 

Έπεζε έλαο θεξαπλφο, έθαςε θαη ηα δχν αληηθεξαπληθά (ηζρπξέο α-

ζθάιεηεο ηφζνλ ηεο ίδηαο ηεο ΓΔΖ πάλσ ζηελ θνιφλα, φζν θαη ηνπ α-

ληιηνζηαζίνπ ζηελ είζνδν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο απηφ) θαη πξν-

ρψξεζε ην θνξηίν ηνπ θεξαπλνχ, ρσξίο πιένλ λα ππάξρεη αγσγφο αθνχ 

θάεθαλ ηα ζχξκαηα ηεο ΓΔΖ θαη θφπεθαλ ζηνλ αέξα. Σν θνξηίν ηνπ θε-

ξαπλνχ ινηπφλ πξνρψξεζε θαη έθαςε θαη κηα θπςέιε Μέζεο Σάζεο ζην 

αληιηνζηάζην απηφ. 

Βιέπνπκε ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε φηη ην ειεθηξηθφ θνξηίν, φηαλ 

είλαη πςειφ, κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη ρσξίο αγσγφ. Σφηε, ν κεραλνιφ-

γνο είπε φηη ην θνξηίν ηνπ θεξαπλνχ θάλεη ηφμν (βνιηατθφ ηφμν).  

 

 

Δπεμεγήζεηο 
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Δπεμεγήζεηο 

 

1) Έζησ ε πεγή πνιχ πςειήο ηάζεο.  

ηαλ αλαπηχζζνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Σα ζεκειηψδε ηφληα, 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, έιθνληαη φρη κφλν κεηαμχ ηνπο, αιιά 

έιθνπλ θαη ηνπο αληίζηνηρνχο ησλ δνκηθνχο ιίζνπο ηεο χιεο. Έηζη ηα πα-

ξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνπλ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο 

ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνπλ επίζεο 

ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξνλίσλ. ηελ αξρή γίλεηαη παξνρή ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ κέζσ ηεο ζπζθεπήο ηεο ειεθηξνθφιιεζεο. Σφηε απηά έι-

θνληαη κε ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ηεο χιεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ηεκάρην 

ζηδήξνπ πνπ ηνπνζεηνχκε κεηαμχ ηνπο γηα λα ζπγθνιιήζνπκε. κσο ηφ-

ηε απμάλεη θαη ε ζεξκνθξαζία ζην ζεκείν ηεο ζπγθφιιεζεο. 

Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαοζπκβαίλεη επεηδή, φπσο εμεγήζακε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ 

αιιά θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πεδίν ηνπο. Σφηε ηα 

πξσηφληα ησλ αηφκσλ απηψλ έρνληαο απμεκέλν ην θνξηίν-ελέξγεηα ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο, απσζνχλ ηα ειεθηξφληα (ζηελ νπ-

ζία απσζνχλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ 

ειεθηξνλίσλ). Έηζη ηα ειεθηξφληα ηίζεληαη ζε θίλεζε. Απφ ηηο ζπγθξνχ-

ζεηο ησλ παξάγεηαη ζεξκφηεηα.  

 

Έηζη αθξηβψο επηηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε ησλ κεηαιιηθψλ πιηθψλ.  

 

2) «ηαλ νη ξάβδνη απνκαθξχλνληαη, ε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ζπλερίδεηαη, παξφηη ν αέξαο θαη γεληθά ηα αέξηα είλαη θαθνί αγσγνί ηνπ 

ειεθηξηζκνχ». Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη α-

πεπζείαο κεηαμχ ηνπο θη φρη κέζσ ηεο χιεο.  

Δίλαη θαζαξή ελέξγεηα δχν εηδψλ: ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα σο θαζαξή 

ελέξγεηα κπνξεί θαη εμαζθεί έιμεηο κεηαμχ ηνπο (ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο), ελψ φηαλ ειρζνχλ, ζηελ ζπλέρεηα εμαζθείηαη άπσζε κεηαμχ 

ηνπο (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο) θαη γη’ απηφ βιέπνπκε ηνπο 

ζπηλζήξεο λα δηαζθνξπίδνληαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο γχξσ απφ ηελ 

πεξηνρήο ηεο ζπγθφιιεζεο ή απφ ην βνιηατθφ ηφμν.   

Ζ παξαγσγή δειαδή ηνπ ειεθηξηζκνχ ζην βνιηατθφ ηφμν γίλεηαη θαη 

ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηεο χιεο. 

Να ππνγξακκίζνπκε κφλν φηη απηά ηα δχν είδε θαζαξήο ελέξγεηαο 

κπνξνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ρσξίο λα ππάξρεη χιε. 

Απηφ ηεθκεξηψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ζέζε φηη πξηλ αθφκε ππάξ-

μεη ε χιε ζην ζχκπαλ, ππήξραλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία αιιειεπη-

δξνχλ θαη έηζη: φηαλ έιθνληαλ δεκηνπξγνχζαλ ηελ εκέξα θαη ην θσο ε-
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μαηηίαο ηεο έιμεο ησλ θνξηίσλ ηνπο πνπ είλαη ειεθηξηθά αληίζεηα, ελψ 

ζηελ ζπλέρεηα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη θαη ηφηε 

δεκηνπξγνχληαλ ε άπσζή ηνπο θαη ε κείσζε ηνπ θσηφο ή ε λχρηα. 
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44. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ιάκςεο θαη ειεθηξηζκνύ ζηελ ιά-

κπα ηνπζπηηηνύ καο. 

 

 

Αο δνχκε κηα εηθφλα:  

 

 
 

Η παναπάκς εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ με ηίηιμ: 

«ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αιελμπμύιμο (θαζεγεηή ημο Πακεπη-

ζηεμίμο Αζεκώκ θαη Γ.Δ. Μπίιιε (Φοζηθμύ), Τόμμξ Δεύηενμξ, Οπηηθή-

Μαγκεηηζμόξ- Ηιεθηνηζμόξ-Αημμηθή θαη Πονεκηθή Φοζηθή, Έθδμζε Τνίηε, 

Αζήκα 1967, ζει. 100. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Σν εξψηεκα είλαη: γηαηί λα κε παξάγεηαη θσηηζκφο ζε φιν ην κήθνο 

π.ρ. ηνπ αγσγνχ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θχθισκα θαη 

παξάγεηαη κφλνλ ζην ιεπηφ ζχξκα ηνπ ιακπηήξα; 

Απάληεζε: 

ηελ ελφηεηα «33. Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Bernoulli. Ζ εμήγεζε 

ηεο αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ πγξνχ θαη ηεο κείσζεο ηεο πίεζήο ηνπ 

φηαλ πεξλάεη κέζα απφ ην ξνφκεηξν ηνπ Ventouri», ζει. 101-102, ηνπ 

παξφληνο, κηιήζακε γηα ηελ εμήγεζε ηνπ λφκνπ Bernouli. 

Δδψ λα ζπκπιεξψζνπκε ηψξα ηα εμήο: 

ηα ζεκεία ηεο ζηέλσζεο ηνπ ζχξκαηνο ηνπ ιακπηήξα, εθεί εμαλαγθά-

δνπκε ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέξνπλ ηα ξένληα ειεθηξφληα (είλαη θνξ-

ηηζκέλα απηά ηα ειεθηξφληα κε ζεκειηψδε ηφληα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο 

πφινπο), αλ απσζεζνχλ, εμαηηίαο απηνχ ηνπ εμαλαγθαζκνχ (ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ). 
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Σφηε ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα εθπέκπνληαη ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν, 

ζηνλ γχξσ απφ ην ζηέλσκα απηφ ηνπ ιεπηνχ ζχξκαηνο. 

ηελ ζπλέρεηα, φκσο, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη κε-

ηαμχ ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα επηζηξέθνπλ θαη πάιη πξνο ην 

ζχξκα, κε ηελ χιε ηνπ νπνίνπ έιθνληαη (έιθνληαη απφ ηα θνξηηζκέλα 

ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο ειεθηξφληα θαη πξσηφληα ηνπ ιεπηνχ 

ζχξκαηνο). 

Καηά ηελ έιμε ηνπο φκσο απηή, επεηδή θέξνπλ αληίζεηα ηα ειεθηξηθά 

ηνπο θνξηία παξάγνπλ ειεθηξηζκφ, πνπ θαίλεηαη κε ηελ κνξθή ιάκςεο 

εδψ ζηελ ιάκπα καο. 
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Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

 Βηβιίν 2ν   

 Η δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ    

 Η 1ε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ 1  

 - Δθαξκνγέο ηεο Α΄ Φάζεοηεο    

    

1 Ζιεθηξνκαγλεηηθά θαη θσηεηλά θχκαηα – 

ζεσξία ηνπ Maxwell 

3 3 

2 Ζ εμήγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θχκαηνο 

ηνπ θσηφο. 

Ζ εμήγεζε ηεο αιιαγήο ηεο πνξείαο ηνπ θσ-

ηφο φηαλ πέθηεη πάλσ ζε έλαλ ζπγθιίλνληα-

θπξηφ θαθφ.  

Ζ εμήγεζε ηεο αιιαγήο ηεο πνξείαο ηνπ θσ-

ηφο φηαλ πέθηεη πάλσ ζε έλαλ απνθιίλνληα-

θνίιν θαθφ.  

Ζ εμήγεζε ηεο αιιαγήο ηεο πνξείαο ηνπ θσ-

ηφο φηαλ πέθηεη πάλσ ζε έλα πξίζκα.   

4 5 

3 Ζ εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνξείαο θαη ηεο δηά-

ζιαζεο ηνπ θσηφο. 

Ζ εμήγεζε ηεο αλάιπζεο ηνπ θσηφο. 

Ζ εμήγεζε ηεο βαξχηεηαο ηνπ θσηφο.  

Ζ εμήγεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ιεπθνχ θσηφο 

ζην πξίζκα.  

Ζ εμήγεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ιεπθνχ θσηφο.  

6 10 

4 Ζ ζεκαζία ησλ ρξσκάησλ απφ πιεπξάο ηζρχ-

νο ηνπ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφθθηλνπ-

εξπζξνχ ρξψκαηνο 

11 11 

5 Οη αθηηλνβνιίεο είλαη δεχγε ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ. Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηζρχνο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ έρνπκε δηαθνξεηηθά κήθε 

θχκαηνο ζηηο αθηηλνβνιίεο. 

Ο εμαλαγθαζκφο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ λα 

αλαπαξάγνπλ θσο ή θχκαηα αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πάλσ ζηα 

νπνία πέθηνπλ-πξνζθξνχνπλ (ζηα νπνία έ-

ρνπλ απνηππψζεη εζνρέο (έρνπλ ραξάμεη ηα 

ίδηα εζνρέο ή ππάξρνπλ άιιεο θπζηθέο εζν-

ρέο, έζησ θη αλ είλαη ειαρηζηφηαηεο). 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καγλεηνηαη-

λίαο. 

12  



141 
 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

5 Οη αθηηλνβνιίεο είλαη δεχγε ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ. Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηζρχνο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ έρνπκε δηαθνξεηηθά κήθε 

θχκαηνο ζηηο αθηηλνβνιίεο. 

Ο εμαλαγθαζκφο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ λα 

αλαπαξάγνπλ θσο ή θχκαηα αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πάλσ ζηα 

νπνία πέθηνπλ-πξνζθξνχνπλ (ζηα νπνία έ-

ρνπλ απνηππψζεη εζνρέο (έρνπλ ραξάμεη ηα 

ίδηα εζνρέο ή ππάξρνπλ άιιεο θπζηθέο εζν-

ρέο, έζησ θη αλ είλαη ειαρηζηφηαηεο). 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καγλεηνηαη-

λίαο. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ πέζνπλ ζε έλα ζψ-

κα, απσζνχλ πάιη απφ ην ζψκα απηφ φκνηά 

ηνπο ζεκειηψδε ηφληα πνπ έρνπλ ην ίδην κή-

θνο θχκαηνο κε εθείλα πνπ έρνπλ πέζεη πάλσ 

ζην ζψκα, ή ηα ζεκειηψδε ηφληα κε ην ίδην 

κήθνο θχκαηνο απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο. 

Δπίζεο, κε φζε ηζρχ-δχλακε έρνπλ πέζεη πά-

λσ ζην ζψκα ηα ζεκειηψδε ηφληα, νκνίσο θαη 

εθείλα πνπ απσζνχληαη, απσζνχληαη κε ηελ 

αλάινγε ηζρχ-δχλακε. 

12 17 

6 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ καχξνπ ρξψ-

καηνο. 

Σν καχξν ρξψκα, ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

παξάγεηαη ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ. 

18 20 

7 Ζ εμήγεζε ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο πνπ δε-

κηνπξγείηαη ζηελ νξνθή ηνπ ζπηηηνχ καο.   

Ζ εμήγεζε ηνπ αζπξίζκαηνο ηεο νξνθήο ηνπ 

ζπηηηνχ κνπ, ζηα ζεκεία φπνπ ε ζέζε ηνπ κε-

ηαιιηθνχ πιέγκαηνο θαη ησλ κηθηψλ πεηξψλ 

πνπ θέξεη ε πιάθα ηεο νξνθήο. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ησλ αθηίλσλ Υ ή 

αθηίλσλ Ραίληγθελ.  

21 25 

8 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ειεχζεξσλ ειε-

θηξνλίσλ κέζα ζηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα. 

Ζ εμήγεζε ηεο εθηχπσζεο-απνηχπσζεο-

εκθάληζεο ησλ νζηψλ ηνπ ρεξηνχ καο ζηελ 

αθηηλνγξαθία Ραίληγθελ. 

Ζ εχξεζε ηεο ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

26  
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Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

8 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ειεχζεξσλ ειε-

θηξνλίσλ κέζα ζηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα. 

Ζ εμήγεζε ηεο εθηχπσζεο-απνηχπσζεο-

εκθάληζεο ησλ νζηψλ ηνπ ρεξηνχ καο ζηελ 

αθηηλνγξαθία Ραίληγθελ. 

Ζ εχξεζε ηεο ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ζηα δηάθνξα ρεκηθά ζηνηρεία. 

Ζ εμήγεζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ θαξθηλνγφ-

λσλ θπηηάξσλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηζρπ-

ξέο δφζεηο αθηηλνβνιίαο Υ. 

26 31 

9 Ζ εμήγεζε ησλ καχξσλ γξακκψλ ηνπ γξακ-

κηθνχ θάζκαηνο απνξξφθεζεο ηνπ πδξνγφ-

λνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο «παξάηαμεο»-ηαμηλφκεζεο 

ησλ αθηηλνβνιηψλ ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θάζκα, αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνπο θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Ζ εμήγεζε ησλ έγρξσκσλ θαη ησλ καχξσλ 

γξακκψλ ηνπ θάζκαηνο ζην γξακκηθφ θάζκα 

εθπνκπήο θαη ζην γξακκηθφ θάζκα απνξξφ-

θεζεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο κε παξαγσγήο γξακκψλ ζην 

θάζκα ηνπ ιεπθνχ θσηφο. 

Σα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ηνπ θάζε ρε-

κηθνχ ζηνηρείνπ θέξνπλ ίδην αξηζκφ-ελέξγεηα 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. Δπνκέλσο ηα πξσηφληα 

θαη ηα ειεθηξφληα θέξνπλ δηαθνξεηηθή ελέξ-

γεηα ζηα δηάθνξα ρεκηθά ζηνηρεία. 

32 36 

10 Ζ εμήγεζε ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ. 37 37 

11 Ζ εμήγεζε ηεο απφζπαζεο ειεθηξνλίσλ απφ 

ηα δηάθνξα ρεκηθά ζηνηρεία ιφγσ ηεο πηψζεο 

ζε απηά ησλ δηαθφξσλ αθηηλνβνιηψλ.  

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ειεχζεξσλ ειε-

θηξνλίσλ αιιά θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ 

ηελ πξψηε ηνπ θσηφο πάλσ ζε ρεκηθά ζηνη-

ρεία. 

38 41 

12 Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 

πνπ θηάλνπλ απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν, 

ε εμήγεζε ηεο θφξηηζήο ησλ κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ. 

42  
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12 Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 

πνπ θηάλνπλ απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν, 

ε εμήγεζε ηεο θφξηηζήο ησλ κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο απφθηεζεο ζεηηθνχ ειεθηξη-

θνχ θνξηίνπ ζηα ειεθηξφληα ηεο αλφδνπ.  

Σν νλνκάδνληαη ηφληα πξσηνλίσλ. 

Ζ έλλνηα ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ηεο αλφδνπ (αλνδηθφ ειεθηξηθφ ξεχκα). 

42 47 

13 Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 

πνπ θηάλνπλ απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν, 

ε εμήγεζε ηεο θφξηηζήο ησλ κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο απφθηεζεο αξλεηηθνχ ειε-

θηξηθνχ θνξηίνπ ζηα ειεθηξφληα ηεο θαζφ-

δνπ.  

Ση νλνκάδνληαη ηφληα ειεθηξνλίσλ ή απιά 

ηφληα ειεθηξνλίσλ.  

Ζ έλλνηα ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ηεο θαζφδνπ (θαζνδηθφ ειεθηξηθφ ξεχκα). 

Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ πνπ αλα-

πηχζζεηαη κεηαμχ θαζφδνπ θαη αλφδνπ. 

Ση νλνκάδνληαη αξλεηηθά πξσηφληα. 

48 51 

14 Σα βαζχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηφο 

ζπλνπηηθά. 

52 53 

15 Οη επηά επηκέξνπο ζσκαηηδηαθέο κάδεο ηνπ 

θσηφο θέξνπλ δηαθνξεηηθφ βάξνο ε θαζεκηά 

ηνπο.  

54 55 

16  Ζ θάζε αθηηλνβνιία ηνπ ιεπθνχ θσηφο έρεη 

θαη κάδα θαη βάξνο. 

Ζ εχξεζε ηνπ βάξνπο ηεο θάζε επηκέξνπο α-

θηηλνβνιίαο, αιιά θαη ηνπ ιεπθνχ θσηφο. 

56 57 

17 Οη επηά βαζηθέο ή ζεκειηψδεηο κάδεο ηεο 

χιεο ζην ειεθηξνκαγληηθφ θάζκα. 

58 58 

18 Αχμεζε ηεο κάδαο θαη ζχγρξνλε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηηο επηά επηκέξνπο 

ζσκαηηδηαθέο κάδεο ηνπ θσηφο. 

59 59 

19 Δθαξκνγέο-επεμεγήζεηο: 

- Γηάζιαζε ηνπ ιεπθνχ θσηφο ζε ζηαγφλα  

60  
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19 Δθαξκνγέο-επεμεγήζεηο: 

- Γηάζιαζε ηνπ ιεπθνχ θσηφο ζε ζηαγφλα 

βξνρήο 

60 60 

20 Ζ εμήγεζε ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, 

απφ λέα νπηηθή-παξάδεηγκα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγσγήο 

δηαθνξάο δπλακηθνχ, αιιά θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο-παξαγσγήο ηάζεο ζην ειεθηξηθφ 

ξεχκα. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

61 66 

21 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ 

κπνξεί λα θνξηίδεη ηα ειεθηξφληα θαη λα 

παξάγεη-δεκηνπξγεί ειεθηξηθφ ξεχκα. 

67 69 

22 Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππξεληθψλ 

δεζκψλ ηνπ αηφκνπ. 

Γχν πξσηφληα έιθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζπ-

λππάξρνπλ κέζα ζην ίδην άηνκν, φηαλ ην έλα 

πξσηφλην Π1 θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ ζηνλ εζσηεξηθφ πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ, θαη 

ην άιιν πξσηφλην Π2 θέξεη ηζρπξφηεξν ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν σλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζηνλ άι-

ινλ εζσηεξηθφ ηνπ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ. 

ην θάζε ρεκηθφ ζηνηρείν έρνπκε μερσξηζηή 

ηελ ζχλζεζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ 

ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία ζεκειηψδε ηφληα βξί-

ζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφ-

ινπο. 

Ζ αηηία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ρεκηθήο έλσ-

ζεο. 

70 74 

23 Ζ εμήγεζε ηεο εθπνκπήο ρξσκάησλ απφ ηα 

δηάθνξα ζψκαηα. 

Οη αθηηλνβνιίεο πνπ θέξνπλ ην ίδην κήθνο 

θχκαηνο απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο.  

Ζ εμήγεζε ηνπ νξαηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ρξψ- 

75  
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23 Ζ εμήγεζε ηεο εθπνκπήο ρξσκάησλ απφ ηα 

δηάθνξα ζψκαηα. 

Οη αθηηλνβνιίεο πνπ θέξνπλ ην ίδην κήθνο 

θχκαηνο απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο.  

Ζ εμήγεζε ηνπ νξαηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ρξψ-

καηνο ηνπ θσηφο. 

75 77 

24 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγή ηνπ θπζηθνχ καχ-

ξνπ θαη ηνπ θπζηθνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο.  

78 79 

25 Φσο θαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο.  

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ρεκηθψλ αληη-

δξάζεσλ απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. 

80 81 

26 Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ησλ δχν πιαθψλ ε-

λφο θσηνζηνηρείνπ απφ ην ειηαθφ θσο (απφ 

ηα θσηφληα). 

Ζ εμήγεζε ηεο άπσζεο ησλ θσηνλίσλ ηεο ί-

δηαο πιάθαο θαη ε θφξηηζε ηνπ πφινπ ελφο 

ζπζζσξεπηή.  

Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο κηαο ειεθηξηθήο πε-

γήο απφηα θσηφληα. 

Ζ εμήγεζε ηεο απνβνιήο ειεθηξνλίσλ απφ ηα 

κέηαιια, φηαλ απηά θνξηίδνληαη απφ ην θσο. 

82 85 

27 Φσο θαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο.  

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ρεκηθψλ αληη-

δξάζεσλ απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. 

86 87 

28 Ζ εμήγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ ζην 

πδξνγφλν, αιιά θαη ζην θάζε άηνκν. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ππεξηψδνπο, 

ηεο νξαηήο θαη ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. 

88 90 

29 Ζ εμήγεζε ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηεο ελέξ-

γεηαο ζηα ειεθηξφληα αιιά θαη ζηα πξσηφληα 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο κεηεμέιημεο ελφο ρεκηθνχ 

ζηνηρείνπ ζε άιιν ρακειφηεξεο ελέξγεηαο.  

Ζ εμήγεζε ηεο θπζηθήο κεηαζηνηρείσζεο ρε-

κηθνχ ζηνηρείνπ ζε άιιν ρακειφηεξεο ελέξ-

γεηαο. 

91 91 

30 Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θπκάησλ κε-

ηαμχ ησλ κνξίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ελφο κνξίνπ 

θαη έλα άιιν γεηηνληθφ ηνπ. 

92 92 
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31 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ θπκάησλ ζηα 

ζηεξεά ζψκαηα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ξαδηελεξγνχ 

θχκαηνο ζηα ξαδηελεξγά πιηθά. 

93 94 

32 Σα δχν κέξε ελφο ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκα-

ηνο. 

Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο-δηάδνζεο θαη ιεη-

ηνπξγίαο ελφο θχκαηνο.  

Ζ εμήγεζε ηεο έιμεο ή ηεο άπσζεο δχν ειε-

θηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ ειεθηξνκαγλε-

ηηθνχ θνξηίνπ, ηεο δεκηνπξγίαο πεδίνπ νιφ-

γπξα απφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα, αιιά 

θαη ε εμήγεζε ηεο παχζεο θαη ηνπ «ζβεζίκα-

ηνο» ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο. 

95 100 

33 Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Bernoulli.  

Ζ εμήγεζε ηεο αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

πγξνχ θαη ηεο κείσζεο ηεο πίεζήο ηνπ φηαλ 

πεξλάεη κέζα απφ ην ξνφκεηξν ηνπ Ventouri. 

101 102 

34 Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «Πεξίζιαζεο 

ηνπ θσηφο».  

103 105 

35 Ζ εμήγεζε φηη κεηά ηελ ζπκβνιή ησλ θπκά-

ησλ, ηα ζεκεία ησλ νπνίσλ νη απνζηάζεηο r1 

θαη r2 , απφ ηηο δχν πεγέο, δηαθέξνπλ θαηά α-

θέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θχκαηνο ι 

ηαιαληψλνληαη κε κέγηζην πιάηνο. Σφηε έ-

ρνπκε ελίζρπζε». 

Ζ εμήγεζε φηη κεηά ηελ ζπκβνιή ησλ θπκά-

ησλ, ηα ζεκεία ησλ νπνίσλ νη απνζηάζεηο r1 

θαη r2 , απφ ηηο δχν πεγέο, δηαθέξνπλ θαηά πε-

ξηηηφ πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θχκαηνο (ι/2) 

κέλνπλ δηαξθψο αθίλεηα. 

Ζ εμήγεζε ηεο απφιπηεο εξεκίαο ζην θέληξν 

ελφο θπθιψλα. 

106 111 

36 Σν θαηλφκελν ηεο ζπκβνιήο ηνπ θσηφο.  

Ζ εμήγεζε ησλ ελαιιαζζφκελσλ ζθνηεηλψλ 

θαη θσηεηλψλ ηαηληψλ ζηελ ζπκβνιή ησλ θπ-

κάησλ ηνπ θσηφο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θσηφο θαη ηνπ 

ζθφηνπο. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ νκφθεληξσλ  

112  
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36 Σν θαηλφκελν ηεο ζπκβνιήο ηνπ θσηφο.  

Ζ εμήγεζε ησλ ελαιιαζζφκελσλ ζθνηεηλψλ 

θαη θσηεηλψλ ηαηληψλ ζηελ ζπκβνιή ησλ θπ-

κάησλ ηνπ θσηφο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θσηφο θαη ηνπ 

ζθφηνπο. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ νκφθεληξσλ 

θαη ελαιιαζζφκελσλ ιεπθψλ θαη καχξσλ θχ-

θισλ κεηά ηελ πεξίζιαζε. 

112 115 

37 Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ φηη, έλα ρξψκα 

φηαλ παξεκβιεζεί κεηαμχ θσηεηλήο πεγήο θαη 

ζρηζκήο θαζκαηνζθφπηνπ παξνπζηάδεη ζθν-

ηεηλή γξακκή-ηαηλία, ζην θάζκα απνξξφθε-

ζεο. 

Ζ εμήγεζε ησλ θαζκάησλ απνξξνθήζεσο. 

Ο θφζκνο θαη ην γεληθά ην δηθφ καο ζχκπαλ, 

δελ ήηαλ έηζη ζηελ αξρή. Γελ ππήξραλ ηα 

γλσζηά καο ζηνηρεία, φπσο ηα βιέπνπκε θαη 

ηα γλσξίδνπκε ζήκεξα. Γελ ππήξραλ δειαδή 

ρεκηθά ζηνηρεία ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ, αιιά απηά πξνέθπςαλ αξγφηεξα. 

Σα ρεκηθά ζηνηρεία ζην ζχκπαλ δεκηνπξγή-

ζεθαλ-πξνέθπςαλ απφ ηεξάζηηα θαη βίαηε 

ζπκπίεζε ελέξγεηαο θαη κάδαο. 

116 121 

38 Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Νηφπιεξ. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο ηνπ 

θσηφο ζε πεγή αθηηλνβνιίαο, ζεκαίλεη φηη 

θέξεη αζζελή ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ γαιάδηνπ ρξψκαηνο ηνπ 

θσηφο ζε πεγή αθηηλνβνιίαο, ζεκαίλεη φηη 

θέξεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ «νληφηεηα» ή ην «ζψκα» ηνπ θσηφο θαη 

θάζε αθηηλνβνιίαο είλαη απφ ηελ ίδηα ελέξ-

γεηα. Ζ δηαθνξεηηθή ηζρχο ηεο ελέξγεηαο απ-

ηήο είλαη ε αηηία λα πξνθαιεί-δεκηνπξγεί θαη  

122  
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38 Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Νηφπιεξ. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο ηνπ 

θσηφο ζε πεγή αθηηλνβνιίαο, ζεκαίλεη φηη 

θέξεη αζζελή ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ γαιάδηνπ ρξψκαηνο ηνπ 

θσηφο ζε πεγή αθηηλνβνιίαο, ζεκαίλεη φηη 

θέξεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ «νληφηεηα» ή ην «ζψκα» ηνπ θσηφο θαη 

θάζε αθηηλνβνιίαο είλαη απφ ηελ ίδηα ελέξ-

γεηα. Ζ δηαθνξεηηθή ηζρχο ηεο ελέξγεηαο απ-

ηήο είλαη ε αηηία λα πξνθαιεί-δεκηνπξγεί θαη 

ηα δηαθνξεηηθά ηεο ρξψκαηα. 

122 123 

39 Σα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχλ ην θσο ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θσηνηππίαο 

απφ ην θσο. 

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, φηαλ κελ 

είλαη πνιχ πςειή ηα ζεκειηψδε ηφληα απσ-

ζνχληαη, ελψ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο απηά 

έιθνληαη θαη ζπγρξφλσο έιθνληαη θαη κε ηελ 

χιε πάλσ ζηελ νπνία βξεζνχλ.  

Ζ εμήγεζε ηεο θαηαζηξνθήο ελφο θαξθηληθνχ 

φγθνπ απφ ηελ επελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ. 

124 127 

40 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ φηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία.  

Ζ εμήγεζε ηεο αχμεζεο ηεο θίλεζεο ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ αιιά θαη ηεο απνβνιήο ησλ απφ 

ηα άηνκά ηνπο, φηαλ απμάλεηαη πάξα πνιχ ε 

ζεξκνθξαζία. 

128 128 

41 Ζ εμήγεζε ηνπ ηζρπξνχ θσηφο θαη ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ησλ αθηίλσλ ιέηδεξ. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαιιειίαο ησλ αθηίλσλ ιέ-

ηδεξ.  

ζν ηζρπξφηεξα είλαη ηα καγλεηηθά θνξηία  

129  
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41 Ζ εμήγεζε ηνπ ηζρπξνχ θσηφο θαη ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ησλ αθηίλσλ ιέηδεξ. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαιιειίαο ησλ αθηίλσλ ιέ-

ηδεξ.  

ζν ηζρπξφηεξα είλαη ηα καγλεηηθά θνξηία 

πνπ πεξηέρεη ην θσο, ηφζν παξάιιεια θηλνχ-

ληαη, ελψ φηαλ ειαηηψλεηαη ην καγλεηηθφ 

ηνπο θνξηίν, ηφηε απνθιίλνπλ απφ ηελ πα-

ξαιιειία ηνπο. 

129 132 

42 Ζ εμήγεζε ηεο αλάθιαζεο φισλ ησλ ρξσκά-

ησλ-αθηηλνβνιηψλ απφ ην ιεπθφ θσο, 

Ζ εμήγεζε ηεο έιμεο φισλ ησλ ρξσκάησλ-

αθηηλνβνιηψλ απφ ην καχξν θσο-ρξψκα, 

θάησ απφ ηελ λέα νπηηθή. 

133 133 

43 Σα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη φρη κφλν κεηα-

μχ ηνπο, αιιά έιθνπλ θαη ηνπο αληίζηνηρνχο 

ησλ δνκηθνχο ιίζνπο ηεο χιεο. Έηζη επηηπγ-

ράλεηαη ε ζπγθφιιεζε ησλ κεηαιιηθψλ πιη-

θψλ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ είλαη ηα δχν είδε 

θαζαξήο θαη κφλνλ ελέξγεηαο.  

Απφ ηελ έιμε ηνπο απηή παξάγεηαη ειεθηξη-

ζκφο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεζνιαβήζεη 

αγσγφο ή φπσο ζε κηα ιάκπα θελνχ θ.ιπ. 

Δπνκέλσο, πξηλ αθφκε ππάξμεη ε χιε ήηαλ 

δπλαηφ λα έρνπκε ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκφ 

ζε θελφ χιεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

134 137 

44 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ιάκςεο θαη ειε-

θηξηζκνχ ζηελ ιάκπα ηνπ ζπηηηνχ καο. 

138 139 

 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 140 149 

    

    

    

    

    

    

    

 



150 
 

 
 

Βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην παξόλ βηβιίν 

(θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ηωλ βηβιίωλ ηεο) 

 

 
 «ΦΤΗΚΖ-ΥΖΜΔΗΑ» Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ-Αλσηάησλ ρνιψλ, Υάξε Πάηζε. 

 

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

Grisewood&DempseyLtd, London.   
 

 «ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γπκλαζίνπ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ησλ: Α. 

Εαλέηνο, Ν. Λεθάθεο, Α. ρνηλάο, Έθδνζε ΚΒ΄, Αζήλα 1992. 
 

 Δθπνκπή απφ ηελ ηειεφξαζε φηη ζην παλεπηζηήκην ηεο Βφλλεο νη επηζηήκνλεο 

εξεπλνχζαλ ην ρξψκα κηαο πεηαινχδαο ηνπ Ακαδνλίνπ. 
 

 «Γηαηί; Πψο; Πνηνο; Πψο ιεηηνπξγεί απηφ;» 300 ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα. Έγ-

ρξσκε παηδηθή εγθπθινπαίδεηα. πγγξαθέαο: Fernand Lot. ρεδηαζηήο: Henri 

Mercier. Έθδνζε Libfrairie Hachette, 1967. Γηα ηελ Διιάδα – Διιεληθή Παηδεία 

Α.Δ. 1974. 
 

 «Πσο βξήθακε ηελ ππξεληθή ελέξγεηα» Ηζαάθ Αζίκσθ, Copyright γηα ηελ ειιε-

ληθή γιψζζα Παλεπηζηεκηαθφο Σχπνο, Φ.ΚΑΪΑΦΑ & ΗΑ Ο.Δ.  
 

 «ΦΤΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Γ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Πέηξνο Γεσξγα-

θάθνο, Νηθφιανο θαξλάο, Αζαλάζηνο θαισκέλνο, Ησάλλεο Υξηζηαθφπνπινο, 

ΟΔΓΒ, Αζήλα, Έθδνζε ΗΑ΄ 2011.   
 

 «ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, HABER-SCHAIM, DODGE, WALTER, 

Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξη-

ηνο, Αζήλα 1992. 
 

 «ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Α-

ζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-Μαγλεηηζκφο- Ζιε-

θηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε Σξίηε, Αζήλα 1967. 
 

 «ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γπκλαζίνπ Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ησλ: Α. 

Εαλέηνο, Ν. Λεθάθεο, Α. ρνηλάο, Έθδνζε ΚΒ΄, Αζήλα 1992. 
 

 «ΦΤΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Γ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Πέηξνο Γεσξγαθάθνο, 

Νηθφιανο θαξλάο, Αζαλάζηνο θαισκέλνο, Ησάλλεο Υξηζηαθφπνπινο, ΟΔΓΒ, Αζήλα, 

Έθδνζε ΗΑ΄ 2011. 
 

 Γηαδίθηπν (Internet):  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C107/144/1034,3736/ 
 

 Γηαδίθηπν (Internet) Γηεχζπλζε: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/ 

show.php/DSGL-C108/141/1022,3666/   
 

 Φπζηθή» Γ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο. Αιέ-

θνο Ησάλλνπ, Γηάλλεο Νηάλνο, Άγγεινο Πήηαο, ηαχξνο Ράπηεο, Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην (Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ), Αζήλα 2011. 
 

 «ΣΟ ΜΤΣΖΡΗΩΓΔ ΤΜΠΑΝ ΚΑΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΟ ΑΣΡΟΝΑΤΣΗΚΖ» Δ-

πηκειεία ΗΩ. ΞΑΝΘΑΚΖ, Αζήλα 1957. 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/

