
1 

 

 

 

 

Ζ πξώηε εκέξα  

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ 

 

- 
 

Β΄  Φάζε 

 

 

«Εμ αρτή εποίηζεμ ο Θεός ηομ οσραμόμ και ηημ γημ. 

η δε γη ημ αόραηος και ακαηαζκεύαζηος, και ζκόηος επάμω ηης αβύζ-

ζοσ, και πμεύμα Θεού επεθέρεηο επάμω ηοσ ύδαηος. 

και είπεμ ο Θεός∙ γεμμηθήηω θως∙ και εγέμεηο θως.  

και είδεμ ο Θεός ηο θως, όηι καλόμ∙ και διετώριζεμ ο Θεός αμά μέ-

ζομ ηοσ θωηός και αμά μέζομ ηοσ ζκόηοσς. 

και εκάλεζε ο Θεός ηο θως ημέραμ και ηο ζκόηος μύκηα. Και εγέμεηο 

εζπέρα και εγέμεηο πρωί, ημέρα μία».     

Αγία Γναθή (Α΄ Κεθάιαημ ηεξ Γέκκεζεξ, ζηίπμη: 1-5). 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟ  3ν  
  

 

 
 

ISBN: 

978-618-82648-3-0 

978-618-82648-1-6 (SET) 

 

--------------------------------------------------------------------- 

πγγξαθή-Δπηκέιεηα: ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Θενθ. ΓΡΑΚΟ 



2 

 

 

Μ Δ Ρ Ο     Β΄ 
 

 

Β΄  Φάζε 
 

 

 

 

Να δνχκε εδψ ηελ Β΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ζκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζχκπαληνο.  

 

 

 
 

 Ζ πξώηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

 

 β) Ζ δεύηεξε θάζε ηεο 1εο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ 

 

 

 

1η ημέρα ηης δημιοσργίας – Β΄ Φάζη 

Πανάγμκηαη κεηνόκηα ζημκ ζομπάκηεημ πόιμ β ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ ε-

ιεθηνμκίςκ θαη άιια ειαθνύηενα πεμηθά ζημηπεία πμο θένμοκ αολεμέκμ ημ 

μαγκεηηθό-ειεθηνμμαγκεηηθό θμνηίμ ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ ειεθηνμκίςκ, 

όπςξ ηα αμέηαιια. 

Γπίζεξ, 

πανάγμκηαη άημμα οδνμγόκμο ζημκ ζομπάκηεημ πόιμ α ηςκ ζεμειηςδώκ ηό-

κηςκ πνςημκίςκ, αιιά θαη άιια ειαθνύηενα πεμηθά ζημηπεία πμο θένμοκ αο-

λεμέκμ ημ μαγκεηηθό-ειεθηνμμαγκεηηθό θμνηίμ ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ πνς-

ημκίςκ, όπςξ ηα μέηαιια.    

 

 

 
 

ISBN: 

978-618-82648-3-0 

978-618-82648-1-6 (SET) 

 

Θεζπξσηηθό 21-11-2016 

 

πγγξαθή-Δπηκέιεηα: ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Θενθ. ΓΡΑΚΟ 



3 

 

 

1. Ζ παξαγσγή ύιεο ζηνλ ζπκπάληεην πόιν ησλ πξσηνλίσλ. 

Ση είλαη ηα ζεκειηώδε πξσηόληα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζπκπάληεηνπ πόινπ ησλ πξσηνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο απώζεζεο πξσηνλίσλ από ηνλ ζπκπάληεην πόιν 

ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ. 

 

 

Αο πάκε λα δνχκε ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, κεηά 

ηελ πξψηε θάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο, αθνχ δειαδή έ-

ρνπλ μεθηλήζεη νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο κεηαμχ ησλ δχν ζπκπά-

ληεησλ πφισλ θαη ππάξρεη ε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή ηνπο αιιειε-

μάξηεζε.  

Δμεγήζακε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ.  

Ζ εμήγεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ. 

Έζησ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ έρνπλ ειρζεί θαη 

έρνπλ πέζεη κε ηζρπξφηαηε ζχγθξνπζε ζεκειηψδε ειεθηξφληα (= ειε-

θηξφληα θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν). 

Σφηε ζηνλ πφιν απηφ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο επξηζθφκελα 

απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ είλαη ηα πεξηζζφηεξα, θαη επν-

κέλσο πην ηζρπξά ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν (ζε ζχγθξηζε 

κε ηα ειθφκελα απφ απηφλ ηνλ πφιν ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ), αξ-

ρίδνπλ λα απσζνχληαη κε ηα εθεί πξνζπίπηνληα ζεκειηψδε ειεθηξφληα 

(ηα νπνία θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), κέξνο ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα κε έ-

ρνπλ απνθηήζεη κάδα αθφκε (δειαδή λα κε έρεη ππνζηεί αθφκε ζπκπίε-

ζε). Απηφ εμεγείηαη επεηδή θαζψο νη αξρηθέο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ησλ ζεκειησδψλ ειεθηξνλίσλ έ-

ρνπλ πέζεη εθεί (ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ), απηέο ειθφκελεο ηζρπξφηαηα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, παξάγνπλ εθεί κάδα, ιφγσ αθξηβψο απηήο ηεο ηε-

ξάζηηαο ζχγθξνπζεο-ζπκπίεζεο (αθφκε-αθφκε θαη ε ηζρπξή βαξχηεηα 

κέζα ζην εζσηεξηθφ ελφο άζηξνπ παξάγεη χιε, αθφκε θαη ζηε Γε καο, ην 

νπνίν ζα ην αλαπηχμνπκε ζε άιιε-επφκελε ελφηεηα). Οη επφκελεο φκσο 

καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ησλ ζεκειησδψλ ειε-

θηξνλίσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηηο πξψηεο, πέθηνπλ κε νινέλα θαη κηθξφηεξε 

δχλακε (απηφ γίλεηαη επεηδή κέξνο ηνπ καγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ηνπ πφινπ ησλ πξσηνλίσλ α έρεη ήδε ειρζεί κε εηεξψλπ-

κά ηνπ καγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ή ιέκε φηη κέ-

ξνο ηνπ εθεί καγλεηηθνχ θνξηίνπ ηνπ ζπκπάληεηνπ απηνχ πφινπ είλαη ζε 

θνξεζκφ, ζε καγλεηηθφ θνξεζκφ, νπφηε δεζκεχεηαη εθεί κέξνο ηνπ κα-
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γλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), ην επφκελν θχκα 

πέθηεη επίζεο κε κηθξφηεξε αθφκε δχλακε (νκνίσο, φπσο εμεγήζακε 

ζηελ πξνεγνχκελε παξέλζεζή καο), θαη ηέινο, αξθεηά θχκαηα καγλεηη-

θψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ζεκειησδψλ ειεθηξνλίσλ 

πέθηνπλ πάλσ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ πξσηνλίσλ ρσξίο λα παξάγνπλ 

πιένλ πξσηφληα, επεηδή δελ ζπκπηέδνληαη ηφζν ηζρπξά πιένλ κε ηα ζεκε-

ιηψδε πξσηφληα (γηαηί δελ έιθνληαη δειαδή κε ην αξρηθφ ηζρπξφηαην κα-

γλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, επεηδή ήδε κεγάιν 

κέξνο ηνπ έρεη θνξεζηεί καγλεηηθά θαη δελ εμαζθεί πιένλ καγλεηηθή αι-

ιειεπίδξαζε κε άιια καγλεηηθά θνξηία φπσο πξηλ). Απηέο ινηπφλ νη ε-

πφκελεο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο πνπ δελ παξάγνπλ πξσηφληα, πα-

ξακέλνπλ ζηνλ πφιν απηφ. Έηζη έρνπκε ζεκειηψδε ειεθηξφληα λα ππάξ-

ρνπλ σο ζχιαθεο κέζα ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ πξσηνλίσλ. 

Σφηε ζηνλ πφιν ησλ πξσηνλίσλ εμαζθείηαη άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειη-

σδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, απν-

ηέιεζκα ηνπ νπνίνπ είλαη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α 

λα δηαζηέιιεηαη. 

ηελ νπζία φκσο δελ γίλεηαη δηαζηνιή, αιιά γίλεηαη ην εμήο θαηλφκε-

λν: 

 

Ζ εμήγεζε ηεο απψζεζεο πξσηνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) απσζνχληαη απφ ηα νκψλπκά ηνπο, ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξί-

ζθνληαη εθεί. Όκσο θαζψο απσζνχληαη, έιθνληαη ακνηβαία κε αξηζκφ 

πξσηνλίσλ, θη απηή ε έιμε ηνπο γίλεηαη κε ηνπο πφινπο εθείλνπο ησλ 

πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (εμεγήζακε φηη ην πξσηφλην θέξεη δχν πφινπο: έλαλ 

πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ είλαη θαη ν ηζρπξφηεξνο θαη έλα 

άιιν πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη θαη ν αζζελέζηε-

ξνο. Δμαηηίαο ησλ δχν απηψλ πφισλ ν δνκηθφο ιίζνο ηνπ πξσηνλίνπ δε-

κηνπξγεί πεδίν, ράξε ζην νπνίν νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλα-

κηθέο γξακκέο ηνπ έιθνπλ ηα ειεθηξφληα θαηά ζηηβάδεο, αλάινγεο κε ηελ 

παξνπζία ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ απηψλ δπλακηθψλ γξακ-

κψλ. Μαγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ελφο είδνπο δελ 

ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ, επεηδή ην θαηλφκελν ηνπ καγλεηηζκνχ-

ειεθηξνκαγλεηηζκνχ ζεκαίλεη ζπγρξφλσο ηελ χπαξμε δχν εηδψλ καγλε-

ηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ή δχν πφισλ αιιηψο).  

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, έιθνληαο θαη έλα ζχλνιν-

αξηζκφ πξσηνλίσλ απφ ηνλ ζεκειηψδε πφιν ησλ πξσηνλίσλ, απσζνχληαη 

απφ απηφλ (επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ α, απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ πξσηνλί-
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σλ). Καζψο απσζνχληαη φκσο θαη απνκαθξχλνληαη απφ απηφλ, έιθνληαη 

ηφηε απφ ηνλ άιιν πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (αθνχ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν, βιέπε πφιν κπαηαξίαο, πφιν αλεκν-

ζηξφβηινπ, πδξνζηξφβηινπ θ.ιπ.). 

Σν αληίζηξνθν αθξηβψο, ζπκβαίλεη ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 
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2. Ζ παξαγσγή ύιεο ζηνλ ζπκπάληεην πόιν ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ση είλαη ηα ζεκειηώδε ειεθηξόληα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζπκπάληεηνπ πόινπ ησλ ειεθηξνλί-

σλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο απώζεζεο ειεθηξνλίσλ από ηνλ ζπκπάληεην πόιν 

ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ.  

 

 

Αο πάκε λα δνχκε ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, κε-

ηά ηελ πξψηε θάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο, αθνχ δειαδή 

έρνπλ μεθηλήζεη νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο 

κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ θαη ππάξρεη ε καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή ηνπο αιιειεμάξηεζε.  

Δμεγήζακε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ.  

Ζ εμήγεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ. 

Έζησ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλβ έρνπλ ειρζεί 

θαη έρνπλ πέζεη κε ηζρπξφηαηε ζχγθξνπζε ζεκειηψδε πξσηφληα 

(=πξσηφληα θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη ζθέηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ). 

Σφηε ζηνλ πφιν απηφ β, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο επξηζθφκελα 

απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη ηα πεξηζζφηεξα, θαη ε-

πνκέλσο πην ηζρπξά ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν, αξρίδνπλ 

λα απσζνχληαη κε ηα εθεί πξνζπίπηνληα ζεκειηψδε πξσηφληα (ηα νπνία 

θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), 

κέξνο ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα κε έρνπλ απνθηήζεη κάδα αθφκε. Απηφ 

εμεγείηαη επεηδή θαζψο νη αξρηθέο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλα-

κηθέο γξακκέο ησλ ζεκειησδψλ πξσηνλίσλ έρνπλ πέζεη εθεί (ζηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), απηέο ειθφκελεο 

ηζρπξφηαηα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

β, παξάγνπλ εθεί κάδα, ιφγσ αθξηβψο απηήο ηεο ηεξάζηηαο ζχγθξνπζεο-

ζπκπίεζεο (αθφκε-αθφκε θαη ε ηζρπξή βαξχηεηα κέζα ζην εζσηεξηθφ 

ελφο άζηξνπ παξάγεη χιε, αθφκε θαη ζηε γε καο, ην νπνίν ζα ην αλα-

πηχμνπκε ζε άιιε-επφκελε ελφηεηα). Οη επφκελεο φκσο καγλεηηθέο δπ-

λακηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο γξακκέο ησλ ζεκειησδψλ πξσηνλίσλ, πνπ 

αθνινπζνχλ ηηο πξψηεο, πέθηνπλ κε νινέλα θαη κηθξφηεξε δχλακε (απηφ 

γίλεηαη επεηδή κέξνο ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ πφινπ ησλ ειεθηξνλίσλ έρεη ήδε ειρζεί κε εηε-

ξψλπκά ηνπ καγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ή ιέκε φηη 

κέξνο ηνπ εθεί καγλεηηθνχ θνξηίνπ ηνπ ζπκπάληεηνπ απηνχ πφινπ είλαη 

ζε θνξεζκφ, ζε καγλεηηθφθνξεζκφ, νπφηε δεζκεχεηαη εθεί κέξνο ηνπ 

καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ), ην επφκελν θχκα πέθηεη επίζεο κε κηθξφηεξε αθφκε δχλακε 
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(νκνίσο, φπσο εμεγήζακε ζηελ πξνεγνχκελε παξέλζεζή καο), θαη ηέινο, 

αξθεηά θχκαηα καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ 

ζεκειησδψλ πξσηνλίσλ πέθηνπλ πάλσ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ειε-

θηξνλίσλ ρσξίο λα παξάγνπλ πιένλ ειεθηξφληα, επεηδή δελ ζπκπηέδνληαη 

ηφζν ηζρπξά πιένλ κε ηα ζεκειηψδε ειεθηξφληα (γηαηί δελ έιθνληαη δε-

ιαδή κε ην αξρηθφ ηζρπξφηαην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ, επεηδή ήδε κεγάιν κέξνο ηνπ έρεη θνξεζηεί καγλεηηθά θαη 

δελ εμαζθεί πιένλ καγλεηηθή αιιειεπίδξαζε κε άιια καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία φπσο πξηλ). Απηέο ινηπφλ νη επφκελεο καγλε-

ηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο πνπ δελ παξάγνπλ ειεθηξφ-

ληα, παξακέλνπλ ζηνλ πφιν απηφ. Έηζη έρνπκε ζεκειηψδε πξσηφληα λα 

ππάξρνπλ σο ζχιαθεο κέζα ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ειεθηξνλίσλ. 

Σφηε ζηνλ πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ εμαζθείηαη άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, α-

πνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ είλαη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ β λα δηαζηέιιεηαη. 

ηελ νπζία φκσο δελ γίλεηαη δηαζηνιή, αιιά γίλεηαη ην εμήο θαηλφκε-

λν: 

 

Ζ εμήγεζε ηεο απψζεζεο ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) απσζνχληαη απφ ηα νκψλπκά ηνπο, ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 

βξίζθνληαη εθεί (ε άπσζε απηή γίλεηαη επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β, απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηα πξσηφληα). Όκσο θαζψο απσζνχληαη, 

έιθνληαη ακνηβαία κε αξηζκφ ειεθηξνλίσλ (ε έιμε ηνπο απηή γίλεηαη κέ-

ζσ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

πνπ θέξνπλ ηα ειεθηξφληα), θη απηή ε έιμε ηνπο γίλεηαη κε ηνπο πφινπο 

εθείλνπο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (εμεγήζακε φηη ην ειεθηξφλην θέ-

ξεη δχν πφινπο: έλαλ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη θαη 

ν ηζρπξφηεξνο θαη έλα άιιν πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ εί-

λαη θαη ν αζζελέζηεξνο. Δμαηηίαο ησλ δχν απηψλ πφισλ ν δνκηθφο ιίζνο 

ηνπ ειεθηξνλίνπ δεκηνπξγεί πεδίν, ράξε ζην νπνίν νη καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ: α) εμαζθνχλ αιιειεπίδξαζε 

κε ηα πξσηφληα ηνπ ππξήλα, θαη β) θάλνπλ ηα ειεθηξφληα λα έιθνληαη 

αλά δεχγε, ε καγλεηηθή έιμε ησλ νπνίσλ ζηελ χπαξμε εηεξψλπκσλ κα-

γλεηηθψλ θνξηίσλ κεηαμχ ηνπ δεχγνπο απηφ ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ ζε-

καίλεη ηελ χπαξμε δχν πφισλ ζην θάζε ειεθηξφλην ψζηε λα ππάξρεη απ-

ηή ε καγλεηηθή ηνπο έιμε. Μαγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο ελφο είδνπο δελ ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ, επεηδή ην θαηλφκελν 



8 

 

ηνπ καγλεηηζκνχ ζεκαίλεη ζπγρξφλσο ηελ χπαξμε δχν εηδψλ καγλεηηθνχ 

θνξηίνπ ή δχν πφισλ αιιηψο).  

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, έιθνληαο θαη έλα ζχλνιν-α-

ξηζκφ ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ ζεκειηψδε πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ, απσζνχ-

ληαη απφ απηφλ. Καζψο απσζνχληαη φκσο θαη απνκαθξχλνληαη απφ απ-

ηφλ, έιθνληαη ηφηε απφ ηνλ άιιν πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ (αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ κε άιια ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ δεκηνπξγνχλ πφιν, βιέπε πφιν κπαηαξίαο, πφιν αλεκν-

ζηξφβηινπ, πδξνζηξφβηινπ θ.ιπ.). 
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3. Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πόιν 

ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σν λεηξόλην θέξεη δύν καγλεηηθνύο πόινπο:  

α) έλαλ καγλεηηθό πόιν κε καγλεηηθό θνξηίν ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ πξσηνλίσλ (πνπ πξνήιζε από ηα πξσηόληα θαη ηα ζεκειηώδε 

ηόληα πξσηνλίσλ πνπ έπεζαλ ζηνλ ζπκπάληεην πόιν β κε ζεκειηώδε 

ηόληα ειεθηξνλίσλ), θαη  

β) έλαλ άιιν καγλεηηθό πόιν κε καγλεηηθό θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ πξνήιζε από ηα ειεθηξόληα θαη ηα ζε-

κειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ ηνπ πόινπ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειε-

θηξνλίσλ), ηα νπνία επεηδή ππήξραλ ζηνλ πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ ειεθηξνλίσλ είλαη θαη ηα ηζρπξόηεξα ζε καγλεηηθό θνξηίν ζην 

θάζε λεηξόλην.  

Πνπ νθείινληαη νη καγλεηηθέο δπλάκεηο ηνπ λεηξνλίνπ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ κεδεληθνύ ειεθηξηθνύ θνξηίνπζην λεηξόλην. 

 

 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ινηπφλ (ζηελ β΄ θάζε ηεο πξψ-

ηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ) έρνληαο έιμεη θαη έλα ζχλνιν 

δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ καδί ηνπο, θαζψο απσζνχληαη απφ ην ζπκπά-

ληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α, έιθνληαη ηψξα θαη πέ-

θηνπλ πάλσ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλβ (εμεγή-

ζακε παξαπάλσ ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ).  

Δθεί (ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β), ιφγσ ηεο ζπ-

κπίεζεο πνπ γίλεηαη, ηα πξψηα ηνπιάρηζηνλ θχκαηα απφ απηά (δειαδή 

απφ ηα εξρφκελα ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ κεηαθέξνληαο θαη πξσηφληα παξάγνπλ ηα πξψ-

ηα λεηξφληα, αθνχ εμαλαγθάδνπλ ηα πξσηφληά ηνπο λα ζπκπηεζηνχλ κε ηα 

εθεί ππάξρνληα ειεθηξφληα ηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ θαη έηζη λα κεγαιψλεη ε κάδα ησλ ειεθηξνλίσλ ηψξα ιφγσ ηεο ζπ-

κπίεζεο απηήο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηα λεηξφληα δελ έρνπλ ειεθηξηθφ 

θνξηίν, αθνχ έρνπκε ζε απηά έλα πξσηφλην θαη έλα ειεθηξφλην, ε πξφ-

ζζεζε ησλ νπνίσλ θάλεη-αζξνίδεη κεδέλ. Σν κεδέλ δειαδή δελ ζεκαίλεη 

φηη δελ θέξνπλ θνξηίν, αιιά φηη νη δπλάκεηο ηνπ λεηξνλίνπ κεδελίδνληαη 

ιφγσ ηεο χπαξμεο ίζσλ θαη αληίζεησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. 

Έηζη έρνπκε ειεθηξφληα (ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ε-

ιεθηξνλίσλ)  θαη φηαλ πάλσ ζε απηά πέθηνπλ πξσηφληα παξάγνληαη ηα 

λεηξφληα ζηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ. 

Ζ παξαγσγή φκσο ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ παξφηη δελ δίλεη ειεθηξηθφ θνξηίν, φκσο ην κα-

γλεηηθφ ηνπο θνξηίν ππάξρεη. Δπνκέλσο, απφ καγλεηηθήο πιεπξάο, ηα λε-

ηξφληα θέξνπλ καγλεηηθφ θνξηίν ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ 

(κε ηζρπξφ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), 
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αιιά θαη καγλεηηθφ θνξηίν ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ (κε ηζρπ-

ξφ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα λεηξφληα έρνπκε δχν καγλεηηθνχο πφινπο:  

α) έλαλ καγλεηηθφ πφιν κε ηζρπξφηεξν καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (πνπ πξνήιζε απφ ηα πξσηφληα πνπ έθεξαλ 

απηφ σο ηζρπξφηεξν καγλεηηθφ ηνπο θνξηίν) θαη  

β) έλαλ άιιν καγλεηηθφ πφιν κε καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ πξνήιζε απφ ηα ειεθηξφληα πνπ έθεξαλ απηφ 

σο ηζρπξφηεξν καγλεηηθφ ηνπο θνξηίν).  

Δπεηδή ε δεκηνπξγία ησλ λεηξνλίσλ έγηλε ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, γη’ απηφ θαη ν πφινο ηνπο κε ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ είλαη ν ηζρπξφηεξνο.  

 

 

1ε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ – Β΄ Φάζε. 

Πανάγμκηαη κεηνόκηα ζημκ ζομπάκηεημ πόιμ β ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ ε-

ιεθηνμκίςκ θαη,επίζεξ,  

Πανάγμκηαη άημμα οδνμγόκμο ζημκ ζομπάκηεημ πόιμ α ηςκ ζεμειηςδώκ ηό-

κηςκ πνςημκίςκ (βι. παναθάης).  

 



11 

 

Παξφηη ην λεηξφλην θέξεη καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν πξσ-

ηνλίσλ (δειαδή θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ, φπσο ην πξσηφλην) θαη καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξ-

ηίν ειεθηξνλίσλ (δειαδή θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ) δελ ζπκπεξηθέξεηαη νχηε φπσο ην πξσηφλην, νχ-

ηε φπσο ην ειεθηξφλην, επεηδή είλαη δεζκεπκέλα ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ζε 

κεγάιν βαζκφ, απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Αληίζεηα, αλ δελ ήζαλ δεζκεπκέλα, ζα γηλφηαλ απηή ε ζπζηνιή θαη ε 

δηαζηνιή ζην εζσηεξηθφ ηνπ, φπσο γίλεηαη κε ην πξσηφλην ή κε ην ειε-

θηξφλην.  

Σν λεηξφλην, δελ παχεη λα θέξεη καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν, 

πνπ είλαη δεζκεπκέλν φκσο. Σν καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν 

είλαη ίζν κε κεδέλ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη, αθνχ εμα-

ζθεί γχξσ ηνπ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν θαη έιθεηαη κε ην 

πξσηφλην ζηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο, ράξε ζε απηφ ην καγλεηηθφ 

ηνπ θνξηίν θαη ην πεδίν ηνπ δεκηνπξγνχληαη ηα ηζφηνπα ησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ. Δπνκέλσο, δελ πξέπεη λα πνχκε φηη ην λεηξφλην δελ θέξεη κα-

γλεηηθφ θνξηίν.  

Δκείο ιέκε φηη θέξεη θαη ειεθηξηθφ θνξηίν, αιιά επεηδή ηα ειεθηξηθά 

ηνπ θνξηία δεζκεχνληαη, σο ίζα θαη αληίζεηα θαη αιιεινεμνπδεηεξψλν-

ληαη. Γη’ απηφ θαη δελ επηδξνχλ ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν, αιιά απηφ δελ ηα 

εκπνδίδεη λα δεκηνπξγνχλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ πεδίν, 

εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ πεξηζηξέθεηαη ην λεηξφλην, αιιά θαη αιιειεπηδξά κε 

ην πξσηφλην ηνπιάρηζηνλ. 

Σν καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπ λεηξνλίνπ είλαη ίζν κε 

κεδέλ, επεηδή θέξεη αληίζεηα ηα ειεθηξηθά ηνπ θνξηία: ηνπ ζεηηθνχ ειε-

θηξηθνχ θνξηίνπ ηνπ πξσηνλίνπ θαη ηνπ αξλεηηθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

ηνπ ειεθηξνλίνπ, απφ ηα νπνία (ειεθηξφλην θαη πξσηφλην) δεκηνπξγήζε-

θε, φπσο αλαθέξνπκε θαη επζχο ακέζσο.  
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4. Σν λεηξόλην δεκηνπξγείηαη από πξσηόλην θαη ειεθηξόλην. 

 

Όζνλ αθνξά ην λεηξφλην λα παξαζέζνπκε θαη λα ζρνιηάζνπκε θαη ηα 

εμήο: 

«[…] Σν 1931, κεηά απφ πεξηθνπέο πνπ έγηλαλ ζην ηλζηηηνχην ηνπ 

Μπνξ ζηελ Κνπεγράγε, ν Γθέτκανπ επέζηξεςε ζηε νβηεηηθή Έλσζε… 

Ο Ρψζνο ζεσξεηηθφο επηθεληξψζεθε ζην αξρέγνλν άηνκν πνπ δηαηχ-

πσζε ν Λεκαίηξ, θαη ην νπνίν νλφκαζε θνζκηθή κνλαδηθφηεηα. Αλ ε χιε 

θαη ε ελέξγεηα ήηαλ αληαιιάμηκεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίθεκε εμίζσζε 

ηνπ Ατλζηάηλ E=mc
2
, νη ηεξάζηηεο ππθλφηεηεο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

ζηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ -απηφ πνπ ν Γθέηκανπ απνθαινχζε 

ε Μεγάιε πκπίεζε- ζα είραλ εμαιείςεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο. Ζ θχ-

ξηα ζπληζηψζα απηήο ηεο ζεξκήο ζνχπαο χιεο-ελέξγεηαο, πξφηεηλε ν Γθέ-

ηκανπ, ζα έπξεπε λα είλαη ε αθηηλνβνινχκελε ελέξγεηα. Δπνκέλσο, θα-

ζψο ην ζχκπαλ άξρηζε λα δηαζηέιιεηαη θαη λα θξπψλεη, ην πξψην πιηθφ 

πνπ αλαδχζεθε ζα πξέπεη λα ήηαλ ηα ζηνηρεηψδε ζσκάηηα: πξσηφληα, λε-

ηξφληα θαη ειεθηξφληα. Έλαο απφ ηνπο κεηέπεηηα ζπλεξγάηεο ηνπ Γθέηκα-

νπ, ν Ραιθ Άιθεξ έδσζε ζε απηφ ην πξσηαξρηθφ πιηθφ ην φλνκα «χιε», 

φξν πνπ πήξε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. Απφ ηηο κειέηεο ηνπ ζην Κάβεληηο ν 

Γθέηκανπ είρε κάζεη φηη ηα λεηξφληα, αλ θαη ζηαζεξά κέζα ζηνλ αηνκηθφ 

ππξήλα, απνζπληίζεληαη γξήγνξα φηαλ είλαη κφλα ηνπο. Έλα κνλαρηθφ 

λεηξφλην έρεη κέζν ρξφλν δσήο κφλν δεθαηξία ιεπηά πξηλ δηαζπαζηεί ζε 

έλα πξσηφλην θαη έλα ειεθηξφλην. ηε ζεξκή ππθλφηεηα ηνπ λεπηαθνχ 

ζχκπαληνο, ε θζνξά ησλ λεηξνλίσλ ζα ηζνζηαζκηδφηαλ κε ηελ παξαγσγή 

λέσλ λεηξνλίσλ απφ ηε ζχγθξνπζε πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. 

Καζψο ε χιε θξχσλε θαη αξαίσλε, φιν θαη ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο δε-

κηνπξγνχζαλ ιηγφηεξα λεηξφληα. Σαπηφρξνλα ππήξμε ειάηησζε ζηελ α-

θηηλνβνιία πςειήο ελέξγεηαο πνπ επέηξεπε ζηα ππάξρνληα λεηξφληα λα 

αξρίζνπλ λα ζπλδένληαη κε πξσηφληα ζρεκαηίδνληαο αηνκηθνχο ππξήλεο, 

φπσο γηλφηαλ ζηνλ επηηαρπληή ζσκαηηδίσλ ηνπ Κάβεληηο. Μνλαρηθά 

πξσηφληα πξνζέιθπζαλ ειεθηξφληα γηα λα θηηάμνπλ άηνκα πδξνγφλνπ, 

ελψ νη βαξχηεξνη ππξήλεο ζπλέιεμαλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ειεθηξνλί-

σλ. Ζ Μεγάιε πκπίεζε ήηαλ ην ρπηήξην γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ βιέ-

πνπκε ηψξα ζην ζχκπαλ.  

«Σαμίδη ζην χκπαλ – Μπζηήξηα θαη θαηλφκελα» εθδφζεηο Κ. Καπφ-

πνπινο, ζειίδεο 74-75.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

1) Παξαπάλσ αλαθέξζεθε φηη: «Απφ ηηο κειέηεο ηνπ ζην Κάβεληηο ν 

Γθέηκανπ είρε κάζεη φηη ηα λεηξφληα, αλ θαη ζηαζεξά κέζα ζηνλ αηνκηθφ 

ππξήλα, απνζπληίζεληαη γξήγνξα φηαλ είλαη κφλα ηνπο. Έλα κνλαρηθφ 

λεηξφλην έρεη κέζν ρξφλν δσήο κφλν δεθαηξία ιεπηά πξηλ δηαζπαζηεί ζε 

έλα πξσηφλην θαη έλα ειεθηξφλην. ηε ζεξκή ππθλφηεηα ηνπ λεπηαθνχ 
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ζχκπαληνο, ε θζνξά ησλ λεηξνλίσλ ζα ηζνζηαζκηδφηαλ κε ηελ παξαγσγή 

λέσλ λεηξνλίσλ απφ ηε ζχγθξνπζε πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ». 

Δκείο ινηπφλ δερφκαζηε φηη πξάγκαηη αθνχ ην λεηξφλην απνζπληίζεηαη 

ζε πξσηφλην θαη ειεθηξφλην, άξα ην αληίζεην, ε δεκηνπξγία ελφο λεηξν-

λίνπ έρεη γίλεη απφ ηα δχν απηά ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα: απφ έλα πξσηφλην 

θαη απφ έλα ειεθηξφλην. 

Γερφκαζηε δειαδή φηη αξρηθά ζην ζχκπαλ δελ ππήξραλ ηα λεηξφληα, 

αιιά ππήξραλ κφλνλ ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα. 
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5. Ζ δεκηνπξγία λεηξνλίσλ ζηνπο αζηέξεο λεηξνλίσλ 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζπκπίεζεο κεηαμύ ησλ δνκηθώλ ιίζσλ 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία λεηξνλίσλ απφ ηελ έιμε πξσηνλίσλ θαη 

ειεθηξνλίσλ, απηφ ζα ην δνχκε θαη ζηνπο ιεγφκελνπο αζηέξεο λεηξνλί-

σλ. 

Αο πάξνπκε έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

 

«Αζηέξεο λεηξνλίσλ 

Αζηέξεο κηθξνχ κεγέζνπο θαη πνιχ κεγάιεο ππθλφηεηαο. Γεκηνπξ-

γνχληαη απφ ηελ έθξεμε ησλ ππεξθαηλνθαλψλ αζηέξσλ θαη απνηεινχληαη 

απφ λεηξφληα.  

 

 
 

Ο αζηέναξ κεηνμκίςκ Γεκίκγθα, με δηάμεηνμ μόιηξ 20-30 πιμ., έπεη βάνμξ 

μεγαιύηενμ από ημο Ήιημο. 

 

 

Ζ ππθλφηεηα ησλ αζηέξσλ λεηξνλίσλ νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο πνπ 

πθίζηαληαη ηα άηνκα θαηά ηελ ηειηθή θάζε ηεο δσήο ησλ αζηεξηψλ. 

Όζν έλα άζηξν ιάκπεη, ε ηζρχο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ (ζαλ έθξεμε 

βφκβαο) θξαηά ηα κέξε ησλ αηφκσλ ζε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο: 

ηα πξσηφληα θαη ηα λεηξφληα ζηνλ ππξήλα, ελψ ηα ειεθηξφληα ζε ηξνρηέο 

γχξσ απφ απηφλ∙ ν ρψξνο αλάκεζα ζηα ζσκαηίδηα θάζε αηφκνπ είλαη θε-

λφο. 

Όηαλ ην άζηξν ζβήλεη, ηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα, ιφγσ ηεο βαξχηεηαο, 

έιθνληαη πξνο ην θέληξν ηνπ θαη ε κάδα ηνπ ζπξξηθλψλεηαη. Σφηε νη ππ-

ξήλεο ησλ αηφκσλ πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, θαηαιακβάλνληαο ηνλ θελφ 

ρψξν αλάκεζα ζηα ζσκαηίδηα . Σα ειεθηξφληα έιθνληαη απφ ηνπο ππξή-

λεο, εηζρσξνχλ ζε απηνχο θαη αληηδξνχλ κε ηα πξσηφληα, ζρεκαηίδνληαο 

ζηεξεά λεηξφληα. Οξηζκέλνη αζηέξεο λεηξνλίσλ θαίλνληαη σο άζηξα πνπ 

αλαιάκπνπλ ή σο πάιζαξ. 
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«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο  1, ζει. 108. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Ζ έθξεμε ησλ ππεξθαηλνθαλψλ ζεκαίλεη έρνπκε ηεξάζηηα έιμε κε-

ηαμχ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ. Σφηε παξάγεηαη ειεθηξηζκφο, επίζεο ζε ηεξάζηηα πνζφηεηα.  

 

2) Όκσο ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο απηήο ησλ πξσηνλίσλ κε ηα ειεθηξφ-

ληα έρνπκε ηελ ζπκπίεζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπκε ηελ δεκηνπξγία 

ησλ λεηξνλίσλ. Σα λεηξφληα παξάγνληαη απφ ηελ ζπκπίεζεο πξσηνλίσλ 

πάλσ ζε ειεθηξφληα.  

 

3) Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη έρνπκε ηελ πεξίπησζε ζπκπίεζεο 

κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ. Αλάινγε ζπκπίεζε έρνπκε θαη ζηνλ θαζέλα 

απφ ηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο, φπσο αλαθέξακε. 
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6. Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηόκσλ ηνπ πδξνγόλνπ ζηνλ ζπ-

κπάληεην πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ. 

 

 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ινηπφλ (ζηελ β΄ θάζε ηεο πξψηεο 

εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ) έρνληαο έιμεη θαη έλα ζχλνιν δνκη-

θψλ ιίζσλ ειεθηξνλίσλ καδί ηνπο, θαζψο απσζνχληαη απφ ην ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β, έιθνληαη ηψξα θαη πέθηνπλ 

πάλσ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλα (εμεγήζακε παξα-

πάλσ ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ).  

Δθεί (ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α), ιφγσ ηεο ζπ-

κπίεζεο πνπ γίλεηαη, ηα πξψηα ηνπιάρηζηνλ θχκαηα απφ απηά (δειαδή 

απφ ηα εξρφκελα ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ κεηαθέξνληαο θαη ειεθηξφληα παξάγνπλ ηα πξψ-

ηα άηνκα πδξνγφλνπ, αθνχ εμαλαγθάδνπλ ηα ειεθηξφληά ηνπο λα ζπκπηε-

ζηνχλ κε ηα εθεί ππάξρνληα πξσηφληα ηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη έηζη λα βξεζνχλ ζε έιμε ηα πξσηφληα πνπ ήδε ππάξρνπλ 

ζηνλ πφιν απηφ κε ηα εξρφκελα ειεθηξφληα (ηα νπνία κεηαθέξνπλ ηα ζε-

κειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ έρνπλ ειρζεί απφ ηνλ ζπκπάληεην απηφλ 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). 

Δπεηδή ην ειεθηξφλην δελ θέξεη κεγάιε κάδα, απηφ ζεκαίλεη φηη θαζψο 

απηφ πέθηεη πάλσ ζην πξσηφλην, δελ παξάγεηαη λένπ είδνπο κάδα, επεηδή: 

ήδε ππάξρεη καγλεηηθφ θνξεζκφο (αθνχ φπσο εμεγήζακε: α΄. ζηελ β΄ απ-

ηή θάζε έρνπκε κηθξφηεξε ηελ έιμε κεηαμχ ησλ εξρφκελσλ  επφκελσλ 

θπκάησλ [ηεο β΄ θάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο] ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ κεηαθέξνπλ-έιθνπλ καδί ηνπο θαη ειεθηξφληα, θαη 

β΄. ην πξσηφλην θέξεη κεγαιχηεξε κάδα θαη έηζη, κεηαμχ πξσηνλίνπ θαη 

ειεθηξνλίνπ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο εμαζθείηαη ην κεηαμχ ηνπο 

απσζηηθφ θνξηίν -άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο). Σφηε ην 

ειεθηξφλην ηίζεηαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ην πξσηφλην, θαζψο πεξηγξάθνπ-

κε ζε άιιε ελφηεηα. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηφζν ην πξσηφλην φζν θαη ην ειεθηξφλην, ην θαζέλα 

ηνπο δηαηεξεί ην καγλεηηθφ ηνπ θνξηίν αιιά θαη ην ειεθηξηθφ ηνπ θνξηί-

ν. 

Έηζη έρνπκε πξσηφληα (ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ πξσ-

ηνλίσλ) θαη φηαλ πάλσ ζε απηά πέθηνπλ ειεθηξφληα παξάγνληαη ηα άην-

κα ηνπ πδξνγφλνπ ζηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ. 
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7. Ζ κάδα έρεη παξαρζεί από ελέξγεηα. Γη’ απηό θαη είλαη δπλαηό ε 

κάδα λα «απνζπληεζεί» θαη λα καο δώζεη ή λα κεηαηξαπεί ζε ελέξ-

γεηα. 

Ο λόκνο ηεο κε δεκηνπξγίαο ησλ άζηξσλ ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξ-

γίαο ηνπ θόζκνπ.  

Ζ αηηηνινγία όηη δελ παξήρζε ελδηάκεζε ύιε ζηνλ κεζνζπκπάληεην 

ρώξν θαηά ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ, κε εμαίξεζε ηε Γε 

καο.  

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πνπ αλαθέξακε, θαζψο θαη ηα θαηλφκελα ηνπ καγλεηηζκνχ, 

κπνξνχκε λα ζπλζέζνπκε θαη λα θηάζνπκε ζηελ πξψηε ζπκπάληεηα εκέ-

ξα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε θάζε ηεο πξψηεο εκέ-

ξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ (πξψηκε επνρή ηεο εκέξαο απηήο) δε-

κηνπξγίαο δνκηθψλ ιίζσλ ειεθηξνλίσλ θαη πξσηνλίσλ, θαζψο θαη ζηελ χ-

ζηεξε πεξίνδν ηεο ίδηαο απηήο ζπκπάληεηαο εκέξαο, πνπ είλαη ε δεχηεξε 

θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Γη’ απηφ θαη κηιάκε γηα «θαλνληθφηεηα» ησλ παξαπάλσ ζπληειεζκέ-

λσλ γεγνλφησλ.  

Ζ θαλνληθφηεηα ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ θαη εμειίμεσλ είλαη απηή, 

φπσο ηελ αλαθέξακε.  

Κη απηφ επεηδή κφλνλ ζηνπο πφινπο κπνξνχζαλ λα ειρζνχλ νη ηφζν η-

ζρπξέο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εθεί ζηνλ 

κελ έλα ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηα άηνκα 

πδξνγφλνπ, ελψ ζηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ηα λεηξφληα. 

Θέινπκε λα ηνλίζνπκε δειαδή φηη ιφγσ ηεο έιμεο κεηαμχ ησλ δχν ζπ-

κπάληεησλ απηψλ πφισλ δελ έρνπκε ελδηάκεζα ηελ χπαξμε θάπνηνπ άι-

ινπ ζεκείνπ πνπ λα έιμεη ηα ζεκειηψδε ηφληα, επεηδή αθξηβψο είλαη πά-

ξα-πάξα πνιχ ηζρπξέο κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ (αθνχ εμε-

γήζακε φηη ιφγσ απηψλ παξάγεηαη θαη κάδα). Μάιηζηα ην φηη ε κάδα κε-

ηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα νθείιεηαη ζε απηφ αθξηβψο ην γεγνλφο: φηη δεια-

δή ε κάδα έρεη παξαρζεί απφ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

 

Πάλσ ζηνλ παξαπάλσ θαλφλα ινηπφλ έρνπκε κηα εμαίξεζε.  

Ζ εμαίξεζε απηή νξίδεηαη ζηε κνλαδηθφηεηα ηεοΓεο καο θαη γη’ απηφ 

απηή παξνπζηάδεη ηελ θνζκηθή «αλσκαιία» ηεο θαη ηελ κνλαδηθφηεηά 

ηεο (αθνχ εμεγήζακε ν θαλφλαο ήηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα λα θαηεπζχλν-

ληαη απφ πφινπ ζε πφιν), κε δεδνκέλν φηη ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν δελ π-

πήξρε ηίπνηε. 

Ζ κφλε εμήγεζε ηεο γεο φζνλ αθνξά ηελ θνζκηθή αλσκαιία θαη κνλα-

δηθφηεηά ηεο είλαη απηή πνπ εμεγήζακε: δειαδή «Κάπνηνο» έβαιε ηε Γχ-
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λακή Σνπ, ην «δάρηπιφ Σνπ» θαη ηφηε δεκηνπξγήζεθε ζε έλα ζεκείν ηνπ 

ελδηάκεζνπ ρψξνπ κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ έλα «ζεκείν» 

φπνπ έρνπλ ειρζεί ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ. 

Έηζη, πξνέθπςε ε θνζκηθή «αλσκαιία» θαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο Γεο 

καο. 
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8. Ζ εμήγεζε ηεο κνλαδηθόηεηαο ηεο Γεο καο. 

Ζ ζέζε - «ζεκείν» ηνπ ζύκπαληνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ε Γε καο. 

Ζ κνλαδηθόηεηα ηεο Γεο καο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άιινπο πιαλή-

ηεο ηνπ ζύκπαληνο. 

 

 

1. Ζ Γε βξέζεθε λα έρεη πάξα πνιχ κεγάιε παξαγσγή πδξνγφλνπ ζην 

έλα κέξνο-πφιν ηεο, αιιά θαη πάξα πνιχ κεγάιε παξαγσγή λεηξνλίσλ 

ζην άιιν κέξνο-πφιν ηεο.  

 

ηελ πξψηε θάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ 

έρνπκε, εμεγήζακε, ηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο. Σελ ίδηα απηή ζπ-

κπάληεηα πεξίνδν έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηεο Γεο καο.  

Χο ηφηε φινο ν κεζνζπκπάληεηνο ρψξνο ήηαλ θελφο θαη κφλν νη δχν 

ζπκπάληεηνη πφινη ππήξραλ, κε εμαίξεζε ηε «κνλαδηθφηεηα» ηεο Γεο καο 

θαη ηελ «θνζκηθή ηεο αλσκαιία». 

 Κη απηφ ζπλάγεηαη επεηδή έρνπκε ζηελ αξρή ηνπ ζχκπαληνο κφλν ηνπο 

δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο ηνπ, νη νπνίνη είιθπαλ ηηο εηεξψλπκέο ηνπο κα-

γλεηηθέο δπλακηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέοδπλακηθέο γξακκέο, αξρηθά ζθέ-

ηεο, αξγφηεξα κε ηελ παξαρζείζα χιε-κάδα, φπσο εμεγήζακε. 

Αθνχ ινηπφλ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ κεζνζπκπάληεηνπ ρψξνπ έρνπλ ει-

ρζεί ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (θη 

απηφ εμεγήζακε φηη δελ κπνξεί θαλνληθά λα ζπκβεί αθνχ φινο απηφο ν 

ρψξνο ήηαλ θελφο θαη κφλνλ νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη ππήξραλ) θαη 

ζρεκάηηζαλ ηε Γε καο, ζηε ζπλέρεηα έρνπκε θη εδψ (ζηε Γε) ην εμήο θαη-

λφκελν πνπ απνξξέεη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα: 

ηελ δεχηεξε Φάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, 

ζηελ ελφηεηα: «Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ ζπκπά-

ληεην απηφλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ», αλαθέξακε φηη: 

«Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ 

πξσηνλίσλ, έρνληαο έιμεη θαη έλα ζχλνιν δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ καδί 

ηνπο, έιθνληαη ηψξα θαη πέθηνπλ πάλσ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε 

άιια ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν)». Δθεί, ιφγσ 

ηεο ζπκπίεζεο πνπ γίλεηαη, ζηνλ πφιν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ παξάγνπλ ηα λεηξφληα (βιέπε παξαπάλσ ζρεηηθά). 

Δπίζεο, ζηελ δεχηεξε Φάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ, ζηελ ελφηεηα: «Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηφκσλ ηνπ π-

δξνγφλνπ ζηνλ ζπκπάληεηναπηφλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ», αλαθέξακε φηη: «Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ινηπφλ έρν-

ληαο έιμεη θαη έλα ζχλνιν δνκηθψλ ιίζσλ ειεθηξνλίσλ καδί ηνπο, έιθν-

ληαη ηψξα θαη πέθηνπλ πάλσ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ (ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν)». Δθεί, ιφγσ ηεο ζπκπίεζεο πνπ γίλε-
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ηαη, ζηνλ πφιν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ παξάγνπλ ηα ά-

ηνκα ηνπ πδξνγφλνπ (βιέπε παξαπάλσ ζρεηηθά).  

Ό,ηη ινηπφλ έγηλε ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο: α) κε ηελ παξαγσ-

γή ησλ αηφκσλ πδξνγφλνπ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη β) κε ηελ παξαγσγή ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ην ίδην αθξηβψο έγηλε θαη 

ζηελ Γε καο, ηαπηφρξνλα,δειαδή κε ηελ δεκηνπξγία ησλ αηφκσλ ηνπ 

πδξνγφλνπ ζηνλ έλα πφιν ηεο Γεο θαη ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ άιιν πφιν ηεο 

Γεο. Απηφ έγηλε ζηε Γε καο, γηαηί θη εθεί είρακε ηελ ζπκπίεζε ησλ ζπ-

κπάληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ. Έηζη, 

θαζψο απηέο έπεθηαλ κε πίεζε πάλσ ζην «ζεκείν»-ρψξν φπνπ ε Γε καο, 

παξήγαγαλ θη εθεί ηα θαινχκελα ειαθξά ρεκηθά ζηνηρεία (βιέπε θαη πην 

θάησ ζην θεθάιαην κε ηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα). Δπηπιένλ είρακε θαη ηελ 

έιμε-κεηαθνξά λεηξνλίσλ αιιά θαη αηφκσλ πδξνγφλνπ απφ ηνπο δχν πφ-

ινπο ηνπ ζχκπαληνο β θαη α αληίζηνηρα, φπσο εμεγήζακε πην πάλσ. 

Γηα λα γίλεη απηφ, δειαδή γηα λα κπνξεί λα παξαρζνχλ θαη ζηελ Γε 

καο απηά ηα ειαθξά ρεκηθά ζηνηρεία, ε Γε καο βξέζεθε θάπνπ ζην ελ-

δηάκεζν ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ, φπνπ ζην ζεκείν πνπ βξέζεθε, ηελ 

ρηππνχζαλ-ζπκπίεδαλ απηέο νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέοζπκπά-

ληεηεο δπλακηθέο γξακκέο πνπ θπθινθνξνχζαλ-θηλνχληαλ απφ ηνλ έλα 

πφιν πξνο ηνλ άιιν. Γηα λα θέξεη ε Γε καο πάξα πνιχ θνξηίν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη πεξηζζφηεξν ίζσο καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (εμαηηίαο ηνπ 

νπνίνπ παξήρζε ην πινχζην νμπγφλν ηεο, φπσο ζα πνχκε θαη πην θάησ), 

απηφ ζεκαίλεη φηη ε Γε καο δεκηνπξγήζεθε αξρηθά φρη αθξηβψο ζην κέ-

ζνλ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ (γηαηί δελ θέξεη αθξηβψο ίζα καγλεηη-

θά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία, αθνχ εμεγήζακε φηη θέξεη πάξα πνιχ νμπ-

γφλν θαη λεξφ), αιιά δεκηνπξγήζεθε ιίγν πην θνληά πξνο ην κέξνο ηνπ 

ζπκπάληεηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β. 

Οπφηε,ηφηε παξάγνληαλ: 

Α) ηελ Α΄ θάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο, παξάγνληαλ: 

Α1.ηνλ έλα πφιν ηεο Γεο ή ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ηεο β, παξάγνληαλ ειεθηξφληα, ελψ,  

Α2. ηνλ άιιν πφιν α ηεο Γεοή ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ηεο παξάγνληαλ πξσηφληα. 

Β) ηελ Β΄ θάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο παξάγνληαλ ε-

πίζεο: 

Β1.ηνλ έλα πφιν ηεο Γεο ή ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ηεο β, παξάγνληαλ ζηελ θάζε απηή λεηξφληα, ελψ 

Β2.ηνλ άιιν πφιν ηεο Γεο ή ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ ηεο α, παξάγνληαλ ηψξα άηνκα πδξνγφλνπ. 

Έηζη ε Γε βξέζεθε λα έρεη πάξα πνιχ κεγάιε παξαγσγή πδξνγφλνπ 

ζην έλα κέξνο ηεο, αιιά θαη πάξα πνιχ κεγάιε παξαγσγή λεηξνλίσλ ζην 

άιιν κέξνο ηεο. 
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Απφ ηελ έλσζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ (πδξνγφλνπ θαη λεηξνλίσλ) 

πξνέθπςαλ ην πνιχ λεξφ αιιά θαη ην πινχζην νμπγφλν ζηελ αηκφζθαηξά 

ηεο (εμαζθνχληαλ έιμε κεηαμχ ησλ θνξηίσλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, πξνεξρφκελα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ, πνπ έθεξαλ-είιθπαλ καδί ηνπο θαη πξσηφληα, αθελφο 

θαη ησλ θνξηίσλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πξνεξρφκελα απφ 

ηνλ άιινλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ηα 

νπνία έθεξαλ-είιθπαλ καδί ηνπο θαη ειεθηξφληα αθεηέξνπ, ζηελ πεξηνρή 

ηεο Γεο καο, θαη απφ ηελ εθεί κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζε-ζπκπίεζε έρνπκε 

θη εδψ ηνλ ζρεκαηηζκφ ηφζν ησλ αηφκσλ πδξνγφλνπ ζηνλ έλαλ πφιν ηεο 

Γεο θαη επίζεο ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ άιινλ πφιν ηεο), φπσο ζα εμεγήζνπ-

κε αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ: 

 

 

Αο δνχκε κηα άιιε πξνζέγγηζε ζηελ κνλαδηθφηεηα ηεο Γεο καο, θάησ 

απφ ην κάηη ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο: 

 

 

Ζ κνλαδηθφηεηα ηεο Γεο καο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο πιαλήηεο. 

Αο πάξνπκε κεξηθνχο πιαλήηεο θαη λα δνχκε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηη-

θά ηνπο. 

Πνζεηδψλαο. 

ε καθξηλνχο πιαλήηεο, φπσο ν Πνζεηδψλαο έρνπκε ηελ δεκηνπξγία 

αλεκνζηξφβηισλ, αλέκσλ δειαδή πνπ ηξέρνπλ κε ηαρχηεηα 1.260 κέηξα 

ηελ ψξα. Σαρχηεηεο πνιχ κεγαιχηεξεο απ’ φηη ζηε γε. 

Δπνκέλσο, δελ είλαη ε ζεξκνθξαζία πνπ παξάγεη ηνπο αλεκνζηξφβη-

ινπο (φπσο ιέλε νη επηζηήκνλεο), γηαηί ζηνλ καθξηλφ Πνζεηδψλα ε κέζε 

ζεξκνθξαζία είλαη κείνλ εθαηφλ ελελήληα πέληε (-195) βαζκνχο. 

Γλσξίδνπκε επίζεο φηη δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα εκπνδίδεη ηνπο αλεκν-

ζηξφβηινπο ζηνλ καθξηλφ Πνζεηδψλα, φπσο π.ρ. ζηε γε ηα βνπλά ή ην 

έδαθνο. 

Άξεο. 

ην Άξε έρνπκε δεθάδεο αλεκνζηξφβηινπο θάζε κέξα ζε θάζε ηεηξα-

γσληθφ ρηιηφκεηξν ηνπ πιαλήηε απηνχ. Όινο ν πιαλήηεο κπνξεί λα γεκί-

ζεη ζθφλε θαη μαθληθά έλαο αλεκνζηξφβηινο αξθεί λα ηνλ ηπιίμεη κε 

ζθφλε. 

Ο Άξεο δελ έρεη θαζφινπ αηκφζθαηξα. Δίλαη κηα απέξαληε έξεκνο κε 

αλέκνπο πνιχ κεγάιεο ηαρχηεηαο. Δίλαη έλαο αθηιφμελνο πιαλήηεο.  

Ο Γίαο. 

Δπίζεο, ν Γίαο είλαη έλαο πιαλήηεο πνπ πεξηζηξέθεηαη ππεξερεηηθά, 

κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, αθνχ θάζε δέθα ψξεο θάλεη θαη 

πεξηζηξνθή, παξά ην ηεξάζηην κέγεζφο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ Γε.  

Ο Γίαο δελ έρεη ζάιαζζα. Κη απηφ ην ιέκε επεηδή κεξηθνί ππνζηεξί-

δνπλ φηη νη αλεκνζηξφβηινη παίξλνπλ ελέξγεηα απφ ηελ ζάιαζζα ηεο γεο 
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θαη γη’ απηφ απηνί δεκηνπξγνχληαη πάλσ απφ ηηο ζάιαζζεο. Λέλε δειαδή 

ζηε Γε φηη εμαηηίαο ηεο ζεξκφηεηαο ηεο ζάιαζζαο αλαπηχζζνληαη θαη δε-

κηνπξγνχληαη νη ηπθψλεο θαη νη αλεκνζηξφβηινη.  

Δπνκέλσο, απφ πνχ παίξλεη ηελ ηεξάζηηα απηή ελέξγεηα ν Γίαο;  

Ο Γίαο δελ έρεη ζάιαζζα, άξα έρεη εζσηεξηθή ζεξκφηεηα πνπ ζπληειεί 

ζηελ δεκηνπξγία ηεο Μεγάιεο Δξπζξάο Κειίδαο. 

Καη πνπ νθείιεηαη ε Μεγάιε Δξπζξά Κειίδα ηνπ πνπ πεξηζηξέθεηαη 

φληαο ηφζν κεγάιε; Πσο δειαδή ζρεκαηίδεηαη απηφο ν θπθιψλαο ηεο 

(ηεο Μεγάιεο Δξπζξάο Κειίδαο) ζηελ επηθάλεηά ηνπ;  

Απηή είλαη γλσζηή απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Γαιηιαίνπ, φηαλ αλαθαιχθζεθε 

ην ηειεζθφπην. Ζ Μεγάιε Δξπζξά Κειίδα πεξηζηξέθεηαη θαηά θνξά α-

ληίζεηε κε εθείλε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ καο. Αλ ε δηαβάζκηζε ησλ 

ηπθψλσλ ζηε Γε καο θηάλνπλ κέρξη ηνλ βαζκφ πέληε (5) (ηπθψλαο βαζ-

κνχ 5 ζεκαίλεη απφιπηε θαηαζηξνθή ζηε γε), ν ηπθψλαο ηεο Μεγάιεο 

Δξπζξάο Κειίδαο έρεη ην κέγεζνο 10 (δέθα).  

Δπεηδή κάιηζηα ν Γίαο δελ έρεη έδαθνο φπσο εΓε, ψζηε έλαο ηπθψλαο 

ή ε Μεγάιε Δξπζξή Κειίδα λα αλαθνπή ρηππψληαο-πξνζθξνχνληαο πά-

λσ ζην έδαθνο, ζπλερίδεη λα ζηξνβηιίδεη αηψλεο ηψξα ρσξίο δηαθνπή. 

Ζ Αθξνδίηε.  

Ζ Αθξνδίηε κνηάδεη πάξα πνιχ κε ηε Γε καο, ψζηε λα ιέγεηαη φηη εί-

λαη ν αδειθφο πιαλήηεο ηεο. Έρνπλ ην ίδην κέγεζνο πεξίπνπ. 

Ζ Αθξνδίηε φκσο έρεη ζεξκνθξαζία 480 βαζκνχο Κειζίνπ, ελψ ε Γε 

έρεη ζεξκνθξαζία 32 βαζκνχο Κειζίνπ πεξίπνπ. 

Ζ Αθξνδίηε ιάκπεη πάξα πνιχ θαη έρεη ην ιακπξφ θσο πνπ βιέπνπκε. 

Απηφ νθείιεηαη ζηα αέξηα πνπ πεξηέρεη ε αηκφζθαηξά ηεο θαη απηά αληα-

λαθινχλ ην ειηαθφ θσο. Σα αέξηα ηεο Αθξνδίηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ α-

ηκφζθαηξά ηεο είλαη 97% δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Γελ έρεη φπσο ε Γε ν-

μπγφλν. 

Δπνκέλσο, παξφηη κνηάδνπλ πάξα πνιχ σο πιαλήηεο, ζηνλ φγθν θαη 

ζηελ κάδα ε Αθξνδίηε κε ηελ Γε θαη ιέγνληαη αδειθέο πιαλήηεο, φκσο 

ζην θιίκα δελ κνηάδνπλ θαζφινπ. 

Κξφλνο. 

Μηα θαηαηγίδα ζηνλ Κξφλν, αλ γηλφηαλ ζηε Γε, ζα θαηαιάκβαλε ζηε 

γε έθηαζε φζν είλαη φιε ε Βφξεηα Ακεξηθή.  

Δπίζεο κηα αζηξαπή ζηνλ Κξφλν έρεη θνξηίν 100.000.000 Volt, πάξα 

πνιχ κεγάιν θνξηίν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δειαδή. Δπίζεο ζε κεξηθά ζε-

κεία ηνπ Κξφλνπ, ζην λφηην εκηζθαίξην, νη αζηξαπέο είλαη κφληκεο γηα 

κήλεο νιφθιεξνπο. Απηέο ηξνθνδνηνχληαη απφ ρακειφηεξα ζεκεία ηεο 

επηθάλεηάο ηνπ πνπ αλέξρνληαη ζε νξγαλσκέλα θαη ζπλερφκελα ζπζηή-

καηα θνξηίσλ πξνο ηελ αηκφζθαηξά ηνπ. Έηζη δεκηνπξγνχλ κφληκεο α-

ζηξαπέο κε πνιχ κεγάια θνξηία.  

 



23 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη κε άιια ιφγηα, ζηελ Γε καο δελ 

έρνπκε ηφζν βίαηα ηα θαηλφκελα ζηελ αηκφζθαηξα φπσο είλαη ζηνπο άι-

ινπο πιαλήηεο. 

Γλσξίδνπκε φηη νη λφκνη πνπ παξάγνπλ ηηο θαηαηγίδεο, ηνπο αλεκν-

ζηξφβηινπο θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ζηνπο πιαλήηεο 

είλαη νη ίδηνη. 

Όκσο νη δηαθνξέο ηνπο είλαη ηφζν κεγάιεο, αιιά ην θιίκα ηνπο δελ 

ζπγθξίλεηαη ζε θακηά πεξίπησζε κε απηφ ηεο γεο καο. 

Γηαηί ινηπφλ δελ κνηάδεη ε Γε καο θαη ζην θιίκα ηεο κε ηνπο άιινπο 

πιαλήηεο, π.ρ. κε ηνπο αλεκνζηξφβηινχο ηνπο θ.ιπ. αλ πξνήιζε-

δεκηνπξγήζεθε φπσο απηνί; Γελ ζα έπξεπε λα κνηάδνπλ; 

Ση ππάξρεη ζηε Γε καο θαη ηελ θάλεη μερσξηζηή απφ ηνπο άιινπο πια-

λήηεο ινηπφλ; 

 

Ζ Γε καο ράξε ζην κνλαδηθφ θιίκα ηεο, απηή κφλνλ έρεη ηηο πξνυπν-

ζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο, απηήο ηεο γλσζηήο 

δσήο πνπ βηψλνπκε, ηελ νπνία θέξνπλ ηα θπηά-δέλδξα θαη ηα δψα ηεο 

θαζψο θαη νη άλζξσπνί ηεο. 

Σέηνην θιίκα ινηπφλ δελ ζπλαληάκε ζε θαλέλαλ άιιν πιαλήηε. 

 

Κη απηή ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο Γεο καο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηνπο 

λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηνπο πιαλήηεο, ζε φινπο ηνπο πιαλήηεο κε φπνηα 

ζεσξία θη αλ πάξεη θαλείο θαη εμεηάζεη ηελ δεκηνπξγία ηνπο. 

Έηζη, π.ρ. κηα απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο δεκηνπξγίαο ησλ πια-

λεηψλ ιέγεη φηη απηνί δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ ήιην. Κάπνηε δειαδή ε-

θηηλάρζεθαλ αέξηα θαη ζθφλε απφ ηνλ ήιην θαη απηά ζηελ ζπλέρεηα ιφγσ 

ηεο βαξχηεηαο δεκηνχξγεζαλ δηθέο ηνπο εζηίεο βαξχηεηαο (δελ καο εμε-

γνχλ φκσο πσο πξνήιζε ε βαξχηεηα απηψλ ησλ εζηηψλ πνπ απνηέιεζαλ 

ηνπ κειινληηθνχο πιαλήηεο) θαη έγηλαλ νη πιαλήηεο καο, νη νπνίνη κεγά-

ισλαλ εμαηηίαο απηήο ηεο βαξχηεηαο πνπ είραλ απνθηήζεη. Δίιθπαλ έηζη 

θαη άιιε ζθφλε θαη έγηλαλ έηζη κηα πην ππθλή κάδα.  

Άιιεο ζεσξίεο αλαθέξνπλ φηη εμαηηίαο θνζκηθήο ζθφλεο, θαη φρη αλα-

γθαζηηθά απφ ηνλ ήιην, δεκηνπξγήζεθαλ νη πιαλήηεο. Ζ θνζκηθή ζθφλε 

απέθηεζε βαξχηεηα θαη έηζη έιθπζε θαη άιιε ζθφλε πνπ ζπκππθλψζεθε 

θ.ιπ. 

Όζα, φκσο, θαη λα αλαθέξνπλ φιεο νη ζεσξίεο, έλα είλαη ζίγνπξν φηη 

ηζρχεη γηα φιεο ηηο ζεσξίεο: ζην ζχκπαλ ηζρχνπλ νη ίδηνη λφκνη θαη ν θάζε 

δεκηνπξγνχκελνο λένο πιαλήηεο δεκηνπξγείηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε 

ηνλ άιιν, δειαδή: 

Ζ βαξχηεηα έιθεη ζσκαηίδηα θαη κάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ πεδίνπ ηεο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ν πιαλήηεο. 

Αξρηθά δεκηνπξγείηαη ε κάδα ηνπ πιαλήηε, ε νπνία ζε άιινπο είλαη 

αεξηψδεο θαη ζε άιινπο ζπκπαγήο. 
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Απφ ηνλ ηξφπν φκσο απηφ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πιαλεηψλ ην θπζην-

ινγηθφ είλαη λα έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ή παξνπζία αεξίνπ πδξνγφλνπ 

ζηνπο πιαλήηεο σο ην θχξην αέξην ζηελ ζπληξηπηηθή πνζφηεηα ηεο αηκφ-

ζθαηξάο ηνπο θαη φρη νμπγφλνπ θαη λεξνχ φπσο ζηελ Γε, ή άιιεο θνξέο 

λα έρνπκε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ ζα δηθαηνινγνχληαλ ιφγσ ησλ ε-

θξήμεσλ ησλ εθαηζηείσλ ελφο πιαλήηε θη φρη ηνπ νμπγφλνπ θαη ηνπ λε-

ξνχ, φπσο ζηε Γε καο. 

 

Με άιια ιφγηα, ζηε Γε καο, ζε αληίζεζε κε ηα φζα πεξηκέλεη θαλείο 

λα πξνθχςνπλ σο αέξηα αηκφζθαηξαο θαη σο λεξφ σθεαλψλ, απηφ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ θακηά ζνβαξή ζεσξία δεκηνπξγίαο πιαλεηψλ.  

Γη’ απηφ αλαθέξακε φηη ε Γε καο είλαη κνλαδηθή ζην δηάζηεκα, επεηδή 

ηα αέξηα ηεο αηκφζθαηξάο ηεο θαη ηα λεξά ησλ σθεαλψλ ηεο αληηβαίλνπλ 

ζε θάζε λφκν δεκηνπξγίαο πιαλήηε, ζε νπνηαδήπνηε ζνβαξή ζεσξία θη 

αλ ππάξρεη. 

Απηή ινηπφλ είλαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο Γεο καο, γηα ηελ νπνία κηιήζα-

κε παξαπάλσ. 

Μεξηθνί ιέλε ην εμήο: 

αλ ηε Γε καο ππάξρνπλ ζην δηάζηεκα εθαηνκκχξηα ή δηζεθαηνκκχ-

ξηα πιαλήηεο, σο πξνο ην κέγεζφο ηεο δειαδή. Δπνκέλσο, εκείο ςάρλνπ-

κε κε ην ηειεζθφπην λα βξνχκε εθείλνπο απφ απηνχο πνπ απέρνπλ πεξί-

πνπ αλάινγε απφζηαζε απφ ηνλ ήιηφ ηνπο, ψζηε λα ηνπο ζπγθξίλνπκε κε 

ηελ Γε καο. 

Δμεγήζακε θαη πάιη φηη ε κνλαδηθφηεηα ηεο Γεο καο δελ είλαη ηφζν 

σο πξνο ην κέγεζνο, αθνχ θαη κε ηελ Αθξνδίηε πνπ ζεσξείηαη αδειθφο 

πιαλήηεο δελ έρεη θακηά ζρέζε ζηελ αηκφζθαηξά ηεο, παξφηη είλαη φκνηεο 

θαη αδειθνί πιαλήηεο, ε νπνία Αθξνδίηε πλίγεηαη ζε λέθνο δειεηεξησ-

δψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, άθξσο αζθπθηηθφ θαη αξλεηηθφ γηα ηελ πξνυ-

πφζεζε δεκηνπξγίαο δσήο, πέξαλ απφ ηηο ηεξάζηηεο ζεξκνθξαζίεο ηεο 

ησλ 480 βαζκψλ Κειζίνπ.  

Δπνκέλσο, παξφηη κνηάδνπκε πάξα πνιχ σο πιαλήηεο, ζηνλ φγθν θαη 

ζηελ κάδα ε Αθξνδίηε κε ηελ Γε θαη ιέγνληαη αδειθέο πιαλήηεο, φκσο 

ζην θιίκα δελ κνηάδνπλ θαζφινπ. 

Απηφ ην θιίκα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία 

θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο δσήο ζηε  Γε.  

 

Ζ κνλαδηθφηεηα ηεο Γεο καο έρεη λα θάλεη κε ην ππέξνρν θιίκα ηεο, 

κε ηνλ πξαγκαηηθφ παξάδεηζν ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο πιαλήηεο 

θαη ζε αληίζεζε κε ηνπο λφκνπο δεκηνπξγίαο ησλ πιαλεηψλ, πνπ δελ δη-

θαηνινγνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ην ζαπκάζην απηφ θιίκα ηεο 

θαη ηελ παξνπζία ηνχ ηφζν πνιχ λεξνχ ζηελ επηθάλεηά ηεο, ηηο πξνυπν-

ζέζεηο ηεο δειαδή γηα δσή. 
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Αλ ινηπφλ ζε θάπνην κέξνο ηνπ ζχκπαληνο ππήξρε Παξάδεηζνο, 

πξαγκαηηθφο Παξάδεηζνο, απηφο ήηαλ κφλν ζηε Γε καο θαη ζε θαλέλαλ 

άιινλ πιαλήηε. 
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18. ΖΓε καο δεκηνπξγήζεθε από ηα ίδηα πιηθά πνπ δεκηνπξγήζε-

θαλ θαη νη άιινη πιαλήηεο αιιά θαηά δηαθνξεηηθό ηξόπν, επεηδή δε-

κηνπξγήζεθε ζε άιιε ζπκπάληεηα επνρή-ειηθία, όηαλ ηα πιηθά απηά 

ηνπ ζύκπαληνο είραλ άιιε ζύλζεζε θαη ππθλόηεηα ζην όιν ζύκπαλ. 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε Γε καο δεκηνπξγήζεθε κε εη-

δηθφ ηξφπν. Γελ ίζρπζαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο νη θιαζηθνί αζηξνθπζη-

θνί λφκνη ηεο δεκηνπξγίαο φισλ ησλ άιισλ πιαλεηψλ ηνπ ζχκπαληφο 

καο ζε κηα κεηαγελέζηεξε επνρή, φπσο ε 4ε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο, ε-

πεηδή αθξηβψο ε Γε δηαθέξεη ηφζν πνιχ απφ απηνχο ηνπο άιινπο πιαλή-

ηεο ηνπ ζχκπαληνο. Ίζρπαλ φκσο άιινη λφκνη, επεηδή αθξηβψο ε Γε καο 

δεκηνπξγήζεθε ζε άιιε ζπκπάληεηα πεξίνδν, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

πιαλήηεο.  

Βιέπνπκε φκσο θαη πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη ε Γε απνηειείηαη απφ 

ηα ίδηα ρεκηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη θαη φινη νη άιινη 

πιαλήηεο ηνπ ζχκπαληνο.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Γε καο δεκηνπξγήζεθε απφ ηα 

ίδηα πιηθά απφ ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη άιινη πιαλήηεο ηνπ ζχ-

κπαληφο καο, αιιά δεκηνπξγήζεθε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Απηφ ην ηειεπ-

ηαίν ζπκπέξαζκα καο νδεγεί ζηελ ζθέςε, αλαγθαζηηθά, φηη ε Γε καο δε-

κηνπξγήζεθε ζε κηα δηαθνξεηηθή ζπκπάληεηα επνρή απφ απηή πνπ δε-

κηνπξγήζεθαλ νη άιινη πιαλήηεο ηνπ ζχκπαληνο, γηαηί κφλνλ έηζη εμεγεί-

ηαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηεο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα δερζνχκε φηη ε Γε δε-

κηνπξγήζεθε φηαλ ζην ζχκπαλ δελ είραλ δεκηνπξγεζεί αθφκε ηα άζηξα 

ζηνλ νπξαλφ, θη απηφ πξνθχπηεη, επεηδή κφλνλ έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ε 

ηδηαηηεξφηεηά ηεο θαη ν ιφγνο πνπ ηελ θαηαηάζζεη θαλέλαο ζε απηή ηε 

μερσξηζηή ζπκπάληεηα επνρή είλαη απιά, φηη, αλ δεκηνπξγνχληαλ κεηά 

ηελ δεκηνπξγία ησλ αζηέξσλ ηνπ νπξαλνχ ή καδί κε απηνχο, ε δεκηνπξ-

γία ηεο ζα αθνινπζνχζε ηελ ίδηα εμέιημε κε ηνπο ππφινηπνπο πιαλήηεο 

ηνπ πιηθνχ καο ζχκπαληνο θαη δελ ζα δηέθεξε ζε ηίπνηε απφ απηνχο (ζα 

έπξεπε λα έρεη παξφκνηα ζχλζεζε αεξίσλ ή φρη ζηελ αηκφζθαηξά ηεο, λα 

θέξεη αλάινγεο πνζφηεηεο κεζαλίνπ θ.ιπ. θαη λα κε έρεη ην ηφζν άθζνλν 

λεξφ θαη νμπγφλν ηεο, ην ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ν-

ιφγπξά ηεο πνπ ηελ πξνζηαηεχεη απφ ηνλ ειηαθφ άλεκν, ή ην φδνλ πνπ 

ηελ πξνζηαηεχεη απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θ.ιπ.). Δπνκέλσο, πξν-

θχπηεη φηη ε Γε καο δεκηνπξγήζεθε πξηλ ηελ δεκηνπξγία ησλ αζηέξσλ 

ζηνλ νπξαλφ, ζε κηα πξψηκε ζπκπάληεηα επνρή. ηελ ζπκπάληεηα εθείλε 

επνρή θπξηαξρνχζαλ ζην ζχκπαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα. Ζ Γε καο, ινηπφλ, 

δεκηνπξγήζεθε ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο ειηθίαο ηνπ ζχκπαληνο.  
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19. Ζ εμήγεζε ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ ηξηώλ Φάζεσλ θαηά ηελ 

πξώηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πην ειαθξύηεξα ρεκηθώλ ζηνηρείσλ 

ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ, ζηελ πξώηε απηή εκέξα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ειαθξώλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ 

ηξηώλ πξώησλ νκάδσλ-ζεηξώλ ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα θαηά ηελ 

πξώηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 

 

 

Ζ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο αξρίδεη απφ ηελ έιμε κεηαμχ ησλ δχν 

ζπκπάληεησλ πφισλ, νπφηε παξάγεηαη θσο θαη εκέξα, θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ηελ άπσζή ηνπο, νπφηε παξάγεηαη ην εζπέξαο. 

Γελ ππάξρνπλ δηαθξηηά ζεκεία-φξηα φπνπ ρσξίδνπκε ηελ πξψηε εκέξα 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζε ηξεηο Φάζεηο. Ο ρσξηζκφο απηφο έρεη ηελ 

εμήο έλλνηα: 

Καηά ηελ πξψηε απηή εκέξα, ιφγσ ηεο έιμεο πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο 

δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο ζηελ αξρή παξάγνληαη θάπνηα ππναηνκηθά 

ζσκαηίδηα: ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα.Απηά απνηεινχλ ηα πην εια-

θξά ζηνηρεία ζην ζχκπαλ θαη είλαη ε δεχηεξε νκάδα ησλ ρεκηθψλ ζηνη-

ρείσλ ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα. Δίλαη ηα πην ειαθξά επεηδή αθξηβψο απηά 

πξσηνδεκηνπξγήζεθαλ θαη δελ ππήξμαλ ζχλζεηα κε άιια πνπ ππήξμαλ 

πξνεγνπκέλσο.  

Ζ έιμε φκσο απηή ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ζπλερίδεηαη, εμαθν-

ινπζεί λα ζπλερίδεηαη θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο, νπφηε ηφ-

ηε έρνπκε ηελ ζπκπίεζε ησλ ήδε παξαγφκελσλ ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ 

κε άιια ηέηνηα πνπ πέθηνπλ πάλσ ηνπο θαη ζπγθξνχνληαη κε απηά. Σφηε 

παξάγνληαη άιια ρεκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ε δεχηεξε νκάδα ησλ 

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα. Γη’ απηφ ε δεχηεξε απηή ν-

κάδα ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πεξηνδηθνχ πίλαθα θέξεη κηθξφ ηνλ α-

ηνκηθφ ηνπο αξηζκφ θαη είλαη ιίγα (ιηγφηεξα απφ ηηο πην παξαθάησ ζεη-

ξέο-νκάδεο θαη πεξηζζφηεξα απφ ηα ρεκηθά ζηνηρεία ηεο πξψηεο νκάδαο). 

ηελ ζπλέρεηα ε έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, πνπ πξνέξρν-

ληαη απφ ηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο ζπλερίδεηαη θαη ηφηε παξάγνληαη 

αθφκε πην ζχλζεηα ρεκηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη απηά ζηελ ηξίηε νκάδα-

ζεηξά ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. Γελ παξάγνληαη 

φκσο πεξηζζφηεξα πιένλ ρεκηθά ζηνηρεία, δειαδή ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε 

νκάδα ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ Πεξηνδηθφ Πίλαθα αξηζκνχλ απφ νθηψ 

ρεκηθά ζηνηρεία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ ηξίηε νκάδα εμαζζελεί ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν έιμεο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ή αιιηψο εμαζζελεί ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν έιμεο ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ α θαη β. 

Απηά ηα ζηνηρεία ινηπφλ ηεο ηξίηεο νκάδαο ζηνηρείσλ ηνπ Πεξηνδηθνχ 

Πίλαθα απηφ αθξηβψο ζεκαίλεη, φηη έρνπκε πιένλ ηελ εμαζζέληζή ησλ 
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δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. Απηή ε εμαζζέληζή ηνπο 

θαη ε παχζε ηεο πεξαηηέξσ ζπκπίεζήο ησλ νθείιεηαη ζην φηη αξρίδνπλ 

ήδε λα αλαπηχζζνληαη δπλάκεηο άπσζεο κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ 

πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ. Κη απηφ ην θαηλφκελν νθείιεηαη ζην φηη ιφγσ ηεο έιμεο ησλ έθηα-

ζαλ ζην θξίζηκν ζεκείν ηεο κεηαμχ ησλ απφζηαζεο, νπφηε αξρίδεη πιένλ 

ε θάζε ηεο άπσζήο ησλ θαη ηεο δηαζηνιήο ησλ. Έηζη, ηφηε αθνινπζεί ε 

θάζε ηεο άπσζήο ησλ, δειαδή ην πξψην εζπέξαο, νπφηε θιείλεη απηή ε 

πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή ησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ είρακε θαη κηα ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπίεζεο ηεο χιεο 

θη έηζη είρακε ηελ παξαγσγή ησλ ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ-ζεηξψλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα. 

Αο δνχκε φκσο πεξηζζφηεξα γηα ηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα θαη ηα φζα ιέκε 

γηα ηηο νκάδεο ηνπ θ.ιπ.  
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20. Ζ εμήγεζε ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ζην Πε-

ξηνδηθό ύζηεκα γίλεηαη κε βάζε ην καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό 

θνξηίν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ.  

Ζ έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηόδνπ, αιιά θαη ηεο ζπκπάληεηαο π-

πνπεξηόδνπ. Πσο δηαθξίλνληαη ρξνλνινγηθά νη δηάθνξεο ππνπεξίνδνη 

ηεο ίδηαο ζπκπάληεηαο πεξηόδνπ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ αζηαζνύο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηβά-

δαο ζηα άηνκα ησλ δηαθόξσλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηεο ηειεπηαίαο ζηηβάδαο ζηα επγελή 

ρεκηθά ζηνηρεία. 

Σν ζύκπαλ καο δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιεηαη. Σν δηάζηεκα πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα ζπζηνιή θαη κηα δηαζηνιή νλνκάδεηαη ζπκπάληεηα 

πεξίνδνο. 

ηελ θάζε ζπκπάληεηα πεξίνδν έρνπκε ηελζπζηνιή αιιά θαη ηελ 

δηαζηνιή ηνπ ζύκπαληόο καο, λα βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο απνζηάζεηο ή 

αιιηώο νη δύν ζπκπάληεηνη πόινη ηνπ λα βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο αθξη-

βώο απνζηάζεηο. Οη δύν ζπκπάληεηνη πόινη δειαδή ζπζηέιινληαη 

ζηηο ίδηεο ζρεηηθά θνληηλέο πεξηνρέο-ζεκεία θαη δηαζηέιινληαη επίζεο 

ζηηο ίδηεο ζρεηηθά καθξηλέο πεξηνρέο-ζεκεία ηνπο ζε όιεο ηηο ζπκπά-

ληεηεο πεξηόδνπο, έσο ηώξα.  

Σα ειαθξύηεξα ρεκηθά ζηνηρεία δεκηνπξγήζεθαλ ζε πην πξώηκεο 

ζπκπάληεηεο πεξηόδνπο, ελώ ηα βαξύηεξα ζε πην όςηκεο. 

 
 

«Γ) Γνκή ησλ αηφκσλ 

ήκεξα γλσξίδνπκε φηη θαη ηα άηνκα απνηεινχληαη απφ κηθξφηεξα 

ζσκαηίδηα πνπ ιέγνληαη πξσηφληα, λεηξφληα θαη ειεθηξφληα. 

Σα πξσηφληα θαη ηα λεηξφληα απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ, ελψ 

ηα ειεθηξφληα πεξηθέξνληαη ζπλέρεηα γχξσ απ’ απηφλ (ζρ. 4). 
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Σα πξσηφληα (ζχκβνιν p) θέξνπλ ην ζηνηρεηψδεο ζεηηθφ θνξηίν (+1). 

Σα λεηξφληα (ζχκβνιν n) έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ κάδα κε ηα πξσηφληα, 

αιιά δελ έρνπλ ειεθηξηθφ θνξηίν (νπδέηεξα ζσκαηίδηα). Σα ειεθηξφληα 

(ζχκβνιν e ήe
-
) θέξνπλ ην ζηνηρεηψδεο αξλεηηθφ θνξηίν (-1) θαη ε κάδα 

ηνπο είλαη 1836 θνξέο κηθξφηεξε απφ ηε κάδα ηνπ πξσηνλίνπ (ζρ. 5). 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε 

φιε ζρεδφλ ε κάδα ηνπ.  

Ζ δηάκεηξνο ηνπ ππξήλα είλαη 10.000 έσο 100.000 θνξέο κηθξφηεξε 

απφ ηε δηάκεηξν ηνπ αηφκνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλάκεζα ζηνλ ππξήλα 

θαη ηα ειεθηξφληα ππάξρεη θελφ (ζρ. 4).  

Κάζε άηνκν έρεη δχν ραξαθηεξηζηηθνχο αξηζκνχο: ηνλ αηνκηθφ θαη ηνλ 

καδηθφ αξηζκφ.  

 

Αηνκηθόο αξηζκόο (Ε) ελφο ζηνηρείνπ νλνκάδεηαη ν αξηζκφο πνπ δεί-

ρλεη πφζα πξσηφληα ππάξρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ ηνπ. 

 

Μαδηθόο αξηζκόο (Α) ελφο αηφκνπ νλνκάδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξσην-

λίσλ θαη λεηξνλίσλ ηνπ ππξήλα ηνπ. 

 

Αλ κε ην γξάκκα Ν ζπκβνιίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ λεηξνλίσλ ηνπ ππ-

ξήλα, ζα έρνπκε ηε ζρέζε:  

Α = Ε + Ν 

Ο ζπκβνιηζκφο ησλ αηφκσλ ελφο ζηνηρείνπ  γίλεηαη σο εμήο: 
Α

Ε Π.ρ. 
1

1Ζ, 
23

11Na θηι. Σν άηνκν, π.ρ. ηνπ Να, έρεη Α=23, Ε=11 θαη Ν=Α-Ε → 

Ν=23-11 = 12. Γειαδή ζηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ ηνπ Να ππάξρνπλ 11p, 

θαη 12n. Γχξσ απφ ηνλ ππξήλα θηλνχληαη 11e, φζα αθξηβψο είλαη θαη ηα 

πξσηφληα. Σν άηνκν ηνπ 
35

17Cl έρεη 17p, 18n, 17e. 

Σα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξα, γηαηί ν αξηζκφο 

ησλ πξσηνλίσλ (Ε) είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ειεθηξνλίσλ». 

«Υεκεία Β΄ Γπκλαζίνπ» Θ. Φξάζζαξε (ρεκηθνχ), Π. Γξνχθα-Ληαπάηε 

(ρεκηθνχ), Αζήλα 1993, ζει. 35-36.  

 

Δπίζεο λα ζπκεζνχκε ηψξα θαη φζα αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε ελφηε-

ηα: 

 

 

 

βιέπε επφκελε ζειίδα → 
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«Γ) Γνκή ησλ αηόκσλ 

Ζιεθηξνληθέο ζηηβάδεο.  

Σα ειεθηξφληα πεξηζηξέθνληαη ζπλέρεηα γχξσ απφ ηνλ ππξήλα θαη 

δηαγξάθνπλ ηξνρηέο. Σα ειεθηξφληα εθείλα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα (ή πεξίπνπ 

ηελ ίδηα) αθηίλα ηξηρηάο, ιέκε φηη αλήθνπλ ζηελ ίδηα ειεθηξνληθή ζηηβά-

δα. Οη ζηηβάδεο ραξαθηεξίδνληαη, απφ ηνλ ππξήλα πξνο ηα έμσ, κε ηα 

γξάκκαηα K, L, M, N, O, P, Q (ζρ. 6). Κάζε ζηηβάδα κπνξεί λα έρεη έλα 

κέγηζην αξηζκφ ειεθηξνλίσλ. Ζ ζηηβάδα Κ κπνξεί λα έρεη κέρξη 2e, ε L 

κέρξη 8e, ε Μ κέρξη 18e, ε Ν κέρξη 32e.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα (L, M, N, θηι) έρεη ην πνιχ 8e. 

ην ζρήκα 7 θαίλεηαη ε ειεθηξνληθή δνκή ην αηφκνπ ηνπ άλζξαθα 

(
12

6C). 

 

Οξηζκόο ζηνηρείνπ. 

ηνηρείν νλνκάδεηαη ην απιφ εθείλν ζψκα πνπ φια ηα άηνκά ηνπ έρνπλ 

ηνλ ίδην αηνκηθφ αξηζκφ (Ε). 

 

Ο κηθξόθνζκνο. 

ην κάζεκα απηφ θχγακε απφ ην θπζηθφ θφζκν θαη αζρνιεζήθακε κε 

ηα αφξαηα ζσκαηίδηα πνπ ιέγνληαη κφξηα, άηνκα, πξσηφληα, λεηξφληα θαη 

ειεθηξφληα. Σα ζσκαηίδηα απηά, θαζψο θαη άιια πνπ δελ γλσξίδνπκε 

αθφκε, απνηεινχλ ηνλ κηθξφθνζκν». 
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«Υεκεία Β΄ Γπκλαζίνπ» Θ. Φξάζζαξε (ρεκηθνχ), Π. Γξνχθα-Ληαπάηε 

(ρεκηθνχ), Αζήλα 1993, ζει. 36-37.  

 

 

 

Σν εξώηεκα είλαη ην εμήο: 

Γηαηί ε ηειεπηαία ζηηβάδα πεξηέρεη ιηγόηεξα ειεθηξόληα, ελώ απηά 

απμάλνληαη πξννδεπηηθά όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηα πξσηόληα ηνπ 

ππξήλα; Λέκε δειαδή όηη π.ρ. ε ζηηβάδα Κ κπνξεί λα έρεη κέρξη 2e, ε 

L κέρξη 8e, ε Μ κέρξη 18e, ε Ν κέρξη 32e …, αιιά γηαηί πέθηνπλ ηα 

ειεθηξόληα ζηελ ηειεπηαία ζηνηβάδα; 

 

Αο δνύκε ηελ απάληεζε ζηελ ελόηεηα πνπ αθνινπζεί επζύο ακέ-

ζσο, θη αο γλσξίδνπκε θαη κεξηθά άιια δεδνκέλα γηα ην άηνκν: 

 

 

 

βιέπε επφκελε ζειίδα → 
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«Πεξηνδηθό ζύζηεκα 

ηε θχζε απαληνχλ 92 ρεκηθά ζηνηρεία, ελψ πεξίπνπ 10 παξάγνληαη 

ηερλεηά ζην εξγαζηήξην. Σα ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη έηζη, ψζηε ν αηνκη-

θφο αξηζκφο θάζε ζηνηρείνπ (ν αξηζκφο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα ή ησλ 

ειεθηξνλίσλ ζην άηνκν) λα απμάλεηαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Ο 

πεξηνδηθφο πίλαθαο είλαη ρξήζηκνο, επεηδή νη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζηνη-

ρείσλ παξνπζηάδνπλ θαλνληθφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα ειεθηξφ-

ληα ησλ αηφκσλ είλαη δηαηεηαγκέλα ζε ζηηβάδεο, πνπ θαζεκηά έρεη νξη-

ζκέλν αξηζκφ ειεθηξνλίσλ. Όια ηα ζηνηρεία κε ηνλ ίδην αξηζκφ ειεθηξν-

λίσλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα ζπκπεξηθέξνληαη κε παξφκνην ηξφπν. 

Έηζη, απφ ηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα είλαη δπλαηφ λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ή ησλ ελψζεψλ ηνπο, κε βάζε φζα είλαη 

γλσζηά γηα άιια ζηνηρεία, πνπ βξίζθνληαη ζε γεηηνληθέο ζέζεηο.  

 

 

 
 

Ο πεξηνδηθφο πίλαθαο πεξηέρεη φια ηα γλσζηά ρεκηθά ζηνηρεία θαη’ 

αχμνπζα ζεηξά ησλ αηνκηθψλ αξηζκψλ. Σα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ηα άηνκα 

έρνπλ παξφκνηα δνκή, έρνπλ παξφκνηεο ηδηφηεηεο. Έηζη είλαη ηνπνζεηε-

κέλα ην έλα θνληά ζην άιιν. Σα ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο, ηα κέηαιια θαη ηα ακέηαιια. Δηδηθφηεξα, ηα κέηαιια δηαη-

ξνχληαη ζε ηξηο νκάδεο: αιθάιηα, φπσο ην λάηξην, αιθαιηθέο γαίεο, φπσο 

ην καγλήζην θαη ζηνηρεία κεηάπησζεο, φπσο ν ζίδεξνο θαη ην νπξάλην. 

Ο Ρψζνο ρεκηθφο Μεληειέγηεθ ζπλέηαμε ηνλ πξψην πεξηνδηθφ πίλαθα. 

Καηέγξαςε ηα γλσζηά ρεκηθά ζηνηρεία θαηά αχμνπζα ζεηξά αηνκηθνχ 

βάξνπο (ζήκεξα γλσξίδνπκε φηη ζεκαζία έρεη ε ζεηξά ησλ αηνκηθψλ α-

ξηζκψλ). Απφ ηα θελά ζηνλ πίλαθα πξνέβιεςε ηελ χπαξμε ρεκηθψλ ζηνη-

ρείσλ πνπ δελ είραλ αθφκε αλαθαιπθζεί». 

«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 4, ζει. 634-635. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Αο πάξνπκε πάιη ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζε κεγέζπλζε:  

 

 

 
 

 

α) Ζ εμήγεζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζην Πεξηνδηθφ 

χζηεκα γίλεηαη κε βάζε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

πνπ θέξνπλ.  

Γξάθεθε πην πάλσ φηη: «…Σα ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη έηζη, ψζηε ν α-

ηνκηθφο αξηζκφο θάζε ζηνηρείνπ (ν αξηζκφο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα ή 

ησλ ειεθηξνλίσλ ζην άηνκν) λα απμάλεηαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δε-

μηά». 

Αλ ινηπφλ ε ηαμηλφκεζε ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ πεξηνδηθφ πίλα-

θα γίλεηαη κε βάζεη ηνλ αηνκηθφ αξηζκφ (αξηζκφ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππ-

ξήλα ηνπο), απηφ ζεκαίλεη φηη ε παξαπάλσ ηαμηλφκεζε ζηελ νπζία γίλε-

ηαη κε βάζε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ. 

 

β) Ζ έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ, αιιά θαη ηεο ζπκπάληεηαο π-

πνπεξηφδνπ. 
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Ζ έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ, αιιά θαη ηεο ζπκπάληεηαο ππνπε-

ξηφδνπ. Πσο δηαθξίλνληαη ρξνλνινγηθά νη δηάθνξεο ππνπεξίνδνη ηεο ίδηαο 

ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ αζηαζνχο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηβάδαο 

ζηα άηνκα ησλ δηαθφξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο ζηηβάδαο ζηα επγελή ρε-

κηθά ζηνηρεία. 

Σν ζχκπαλ καο δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιεηαη. Σν δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 

θάζε ζπζηνιήο θαη ηεο θάζε δηαζηνιήο νλνκάδεηαη ζπκπάληεηα πεξίνδνο. 

ηελ θάζε ζπκπάληεηα πεξίνδν έρνπκε ηηο δηαζηνιέο ηνπ ζχκπαληφο 

καο, αιιά θαη ηηο ζπζηνιέο ηνπ λα θέξνπλ ηνπο δχν πφινπο ηνπ ζηηο ίδηεο 

αθξηβψο απνζηάζεηο. Οη δχν ζπκπάληεηνη πφινη δειαδή ζπζηέιινληαη 

ζηηο ίδηεο ζρεηηθά θνληηλέο πεξηνρέο-ζεκεία θαη δηαζηέιινληαη επίζεο 

ζηηο ίδηεο ζρεηηθά καθξηλέο πεξηνρέο-ζεκεία ηνπο.  

Γξάθεθε πην πάλσ φηη: «…Ο πεξηνδηθφο πίλαθαο είλαη ρξήζηκνο, επεη-

δή νη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδνπλ θαλνληθφηεηα.». 

Ο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα (ηνπ αηνκηθνχ α-

ξηζκνχ ηνπο) ζεκαίλεη αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζηα πξσηφληα ηνπ ππξήλα ηνπ θάζε ρεκηθνχ 

ζηνηρείνπ. Έρνπκε δειαδή κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

ε θάπνηα ζηηγκή, ε θαηάηαμε ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, φζν πξνρσ-

ξνχκε πξνο ηα δεμηά ηνπ Πίλαθα, ζηακαηάεη εθεί (ζηα δεμηά ηεο ίδηαο 

γξακκήο ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα, θαη ν Πίλαθαο απηφο μαλαξρίδεη απφ 

θάησ, απφ ηελ επφκελε γξακκή. 

Απηφ γίλεηαη επεηδή φια ηα παξαπάλσ ρεκηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα έγη-

λαλ ηελ ίδηα ζπκπάληεηα πεξίνδν θαη θέξνπλ πεξίπνπ ην ίδην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ην νπνίν φκσο απηφ θνξηίν καο δίλεη πεξηζζφ-

ηεξε κάδα φζν πξνρσξνχκε πξνο ηα δεμηά ηνπ πίλαθα ή αιιηψο έρνπκε 

κεγαιχηεξε ηελ ζπκπίεζε ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ.   

Λέκε δειαδή φηη απηφ πνπ βιέπνπκε απφ ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο νκάδαο, 

απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δελ είλαη ηίπνηε 

άιια απφ κηα ζπκπάληεηα πεξίνδν, θαζψο δειαδή ζπκππθλψλνληαη ηα 

ρεκηθά ζηνηρεία, ιφγσ ηεο ζπκπίεζήο ησλ εμαηηίαο ηεο έιμεο κεηαμχ ησλ 

δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Δλφζσ έρνπκε ηελ ζπκπίεζε απηή θαηά ηελ ίδηα ππνπεξίνδν (ζπκπά-

ληεηα ππνπεξίνδν) έρνπκε ηελ παξαγσγή ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ί-

δηαο νκάδαο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. Απηά δειαδή ηα ρεκηθά ζηνηρεία 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ ίδηα γξακκή αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπκπάληεηα πεξίνδν. 

Όζα κελ αλήθνπλ ζηα αξηζηεξά ηεο αλήθνπλ ρξνλνινγηθά φια ζηελ πξψ-

ηκε ππνπεξίνδν απηήο ηεο πεξηφδνπ, ελψ φζα βξίζθνληαη ζηα δεμηά ηεο 

αλήθνπλ ρξνλνινγηθά ζηελ φςηκε ππνπεξίνδν απηήο ηεο ίδηαο ζπκπά-



36 

 

ληεηαο πεξηφδνπ. Αληίζεηα, φζα βξίζθνληαη ζην κέζνλ ηεο ίδηαο απηήο 

ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ, αλήθνπλ ρξνλνινγηθά ζηελ ελδηάκεζε ππνπεξίν-

δφ ηεο. 

Έηζη ηαμηλνκνχληαη ινηπφλ ηα ρεκηθά ζηνηρεία φζα βξίζθνληαη ζηελ 

ίδηα γξακκή, ζηελ ίδηα νκάδα αιιηψο. 

Όκσο έρνπκε θαη αιιαγή γξακκήο. 

Ζ αιιαγή γξακκήο ζεκαίλεη φηη έρνπκε λέν θχκα ζπκπίεζεο πάλσ ζηα 

ήδε παξαρζέληα ρεκηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο νκάδαο, ή ζε απηά 

πνπ παξήρζεζαλ ηελ πξνεγνχκελε ζπκπάληεηα πεξίνδν. 

Απηφ ην λέν θχκα ζπλάγεηαη επεηδή ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη 

ή αιιηψο «εθπέκπνληαη» θαηά θβάληα ελέξγεηαο, δειαδή έιθνληαη ζηα-

δηαθά. 

ηελ ίδηα ζπκπάληεηα εκέξα δειαδή, έρνπκε ζηαδηαθή ηελ έιμε ησλ 

θνξηίσλ κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξαρζέλησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ βιέπνπκε πφζεο 

θνξέο έρεη ζπκβεί ε εθπνκπή απηψλ ησλ θβάλησλ ελέξγεηαο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ. Έηζη αλ έρνπκε ζε κηα ζπκπάληεηα πεξίνδν (δειαδή νκά-

δα ρεκηθψλ ζηνηρείσλ) ηελ χπαξμε π.ρ. 6 ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, απηφ ζε-

καίλεη φηη ζε απηήλ ηελ ζπκπάληεηα πεξίνδν (=νκάδα ρεκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα) έρνπκε εμ (6) θνξέο ηελ επηκέξνπο έιμε ή αι-

ιηψο έγηλε εμ θνξέο εθπνκπή θβάλησλ ελέξγεηαο. 

 

Αο δνχκε πάιη ην θαηλφκελν απηήο ηεο έιμεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ, εμεγήζακε φηη, έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Σφηε: 

β1) Θεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ μεθηλνχλ απφ εθεί, αθνχ έιθνληαη απφ ηνλ 

άιιν ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β θαη πέ-

θηνπλ πάλσ ζ’ απηφλ κε νξκή. Δμαηηίαο ηεο νξκήο απηήο θαη ηεο ζπκπίε-

ζεο παξάγνληαη κάδεο θαη χιε. Μάιηζηα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β έιθν-

ληαη θαη πξσηφληα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν α (ηα νπνία πξσηφληα είραλ 

ήδε παξαρζεί ζε πξνεγνχκελε ζπκπάληεηα πεξίνδνο). Σα ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ αιιά θαη ηα πξσηφληα ινηπφλ πνπ έιθνληαη απφ ηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν α πξνο ηνλ ζπκπάληεην πφιν β ηελ ίδηα απηή ζπκπάληεηα 

πεξίνδν (ε ζπκπάληεηα πεξίνδνο πεξηιακβάλεηαη ζε κηα ζπζηνιή θαη κηα 

δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληνο),  θνξηίδνληαη εθεί ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β κε 

ηζρπξφ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο 

(θη απηφ γίλεηαη δπλαηφ, επεηδή θνξηίδνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). 
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Έηζη ηα πξσηφληα πνπ έρνπλ ειρζεί απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Σέηνηα 

πξσηφληα είλαη φζα αλαθέξνληαη ζηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ νλνκάδνληαη 

ακέηαιια. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε νκάδα απηή ησλ ακεηάιισλ έι-

θεη ειεθηξφληα θαη έηζη θνξηίδεηαη κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν (ζηελ 

νπζία ηα απμεκέλα ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν εζσηεξηθνί-

βαξπηηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε απηά ηα πξσηφ-

ληα έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ζηα ειεθηξφληα, ηα νπνία έηζη κέλνπλ ζηαζεξά καδί ηνπο 

θαη δεκηνπξγνχλ ην άηνκν. Όκσο νη ηζρπξνί ζε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα πξσηφ-

ληα απηά πνπ έρνπλ έξζεη-ειρζεί ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β, έιθνπλ θαη 

ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο απφ ηα άιια ειεθηξφληα ζηηο ζρε-

ηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο πνπ θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσην-

λίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά κα-

θξηλέο απνζηάζεηο. 

Έηζη έρνπκε έιμε θαη ηέηνησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ ηζρπξφ ην κα-

γλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο, ηα νπνία απηά ειεθηξφληα έιθνληαη ηφηε απφ ηα 

ακέηαιια. Σα ειεθηξφληα απηά φκσο, φπσο αλαθέξακε ηειεπηαία πην πά-

λσ, είλαη αζηαζή θαη κέλνπλ ζηελ ηειεπηαία ζηηβάδα ησλ αηφκσλ ησλ 

ακεηάιισλ. Απηά δελ κπνξνχλ λα πιεζηάζνπλ άιιν θαη λα πξνρσξήζνπλ 

ζε κηα πην εζσηεξηθή ζηηβάδα, επεηδή κφλνλ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο έιθνληαη κε ηα πξσηφληα ηνπ ππξήλα ηνπο (εμεγήζακε παξαπά-

λσ ην πψο). 

Ο ιφγνο πνπ είλαη αζηαζή απηά ηα ειεθηξφληα (ησλ παξαπάλσ ακε-

ηάιισλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ) εμεγείηαη επεηδή έρνπλ ειρζεί ζηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν β ιφγσ ηεο πηψζεο-ζχγθξνπζεο ησλ πξσηνλίσλ πνπ πξνέξ-

ρνληαλ απφ ηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν α.  

Όζα φκσο πξσηφληα δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αιιηψο δελ πξνζέιαβαλ ε-

πηπιένλ ειεθηξφληα, θέξνπλ εμίζνπ ηζρπξά ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα ηνπο, αιιά θαη ησλ ειθφκελσλ απφ 

απηά ειεθηξνλίσλ ηνπο.  

Ζ χπαξμε δειαδή ησλ παξαπαλίζησλ ειεθηξνλίσλ ζε απηά δελ ζα γί-

λνληαλ επηηξεπηή αλ δελ ππήξρε απηφ ην απμεκέλν καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε απηά 

(φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ), γηαηί έλα πξσηφλην θαλνληθά έιθεηαη κε 

έλα ειεθηξφλην. 

Απηά ηα πξσηφληα ινηπφλ πνπ θέξνπλ έηζη απμεκέλν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ έρνπλ 
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δεκηνπξγεζεί ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β, φπνπ εθεί κφλνλ ππήξρε απηφ ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ (ηφηε δελ είραλ 

δεκηνπξγεζεί αθφκε άιια άζηξα ή γαιαμίεο ή λεθειψκαηα θ.ιπ.). 

Δπεηδή φια ηα πξσηφληα θαη φια ηα ειεθηξφληα πνπ «θαηαζθεπάζηε-

θαλ» ζηνπο δχν απηνχο ζπκπάληεηνπο πφινπο α θαη β θέξνπλ ην ίδην κέ-

γεζνο, απηφ ζεκαίλεη φηη ζε φιεο ηηο ζπζηνιέο θαη ζε φιεο ηηο δηαζηνιέο 

ηνπ ην ζχκπαλ καο δηαζηέιινληαλ αιιά θαη ζπζηέιινληαλ ζε ίζεο απν-

ζηάζεηο, ψζηε λα πέθηνπλ κα αλάινγε ίζε νξκή ηφζν ηα πξσηφληα πξνο 

ηνλ ζπκπάληεην πφιν β, αιιά θαη ηα ειεθηξφληα πξνο ηνλ ζπκπάληεην 

πφιν α θαη λα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο. 

Αλ ζε θάπνηα θαη κφλνλ ζπκπάληεηα πεξίνδν είρε απμεζεί απηή ε απφ-

ζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ, ηφηε ηα παξαπάλσ θνξηία 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ζα έιθνληαλ απφ αθφκε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ν-

πφηε ζα είραλ ηζρπξφηεξε ηελ έιμε-νξκή ηνπο θαη ηφηε ζα παξάγνληαλ 

αθφκε κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο πξσηφληα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ 

πξσηνλίσλ, αιιά θαη αθφκε κεγαιχηεξα ειεθηξφληα ζηνλ άιινλ ζπκπά-

ληεην πφιν β ησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

β2) Θεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ μεθηλνχλ απφ εθεί, αθνχ έιθνληαη απφ ηνλ 

άιιν ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α θαη πέ-

θηνπλ πάλσ ζ’ απηφλ κε νξκή. Δμαηηίαο ηεο νξκήο απηήο θαη ηεο ζπκπίε-

ζεο παξάγνληαη κάδεο θαη χιε. Μάιηζηα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α έιθν-

ληαη θαη ειεθηξφληα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν α (ηα νπνία ειεθηξφληα 

είραλ ήδε παξαρζεί ζε πξνεγνχκελε ζπκπάληεηα πεξίνδν). Σα ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ αιιά θαη ηα ειεθηξφληα ινηπφλ πνπ έιθνληαη απφ ηνλ 

ζπκπάληεην πφιν β πξνο ηνλ ζπκπάληεην πφιν α ηελ ίδηα απηή ζπκπά-

ληεηα πεξίνδν (ε ζπκπάληεηα πεξίνδνο πεξηιακβάλεηαη ζε κηα ζπζηνιή 

θαη κηα δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληνο),  θνξηίδνληαη εθεί ζηνλ ζπκπάληεην πφ-

ιν α κε ηζρπξφ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

ηνπο (θη απηφ γίλεηαη δπλαηφ, επεηδή θνξηίδνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). 

Έηζη ηα ειεθηξφληα πνπ έρνπλ ειρζεί απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. Απηά ηφηε 

έιθνληαη κε ηα πξσηφληα ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ α ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ (εμεγήζακε φηη ε έιμε απηή γίλεηαη κέζσ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ απφ ηα εθεί πξσηφληα, αθνχ ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα θαη δεκηνπξγνχλ πφινπο). 

Σφηε παξάγνληαη ηα ζηνηρεία ησλ κεηάιισλ ζηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν 

α.  

Όκσο ηα ηζρπξά ζε θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, πξσηφληα 

ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ α, έιθνπλ θαη ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφ-

ινπο απφ ηα άιια ειεθηξφληα ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο πνπ θέ-
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ξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. Έηζη, ηα ζηνη-

ρεία απηά έιθνπλ θαη ηέηνηα ειεθηξφληα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ ηειεπ-

ηαία ζηηβάδα ηνπο. Απηά φκσο είλαη αζηαζή φπσο εμεγήζακε. 

 

ε δεχηεξε, ηξίηε θ.ιπ. ζπκπάληεηα πεξίνδν, έρνπκε επίζεο δεχηεξε, 

ηξίηε θ.ιπ. ζπκπάληεηα έιμε κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ. Σψξα φκσο δελ έιθνληαη απιά θνξηία κεηαμχ ησλ δχν 

ζπκπάληεησλ πφισλ, αιιά έιθνληαη θαη ηα ήδε δεκηνπξγεζέληα πξσηφ-

ληα θαη ειεθηξφληα θαζψο θαη ηα άιια πην ειαθξά ρεκηθά ζηνηρεία. 

Έηζη, κεηαθηλνχληαη θαη νιφθιεξα ρεκηθά ζηνηρεία απφ ηνλ έλαλ πφιν 

ζηνλ άιιν θαη απφ ηελ ζχγθξνπζή ηνπο πνπ αθνινπζεί ζηνλ άιιν ζπ-

κπάληεην πφιν ζηνλ νπνίν πέθηνπλ κε νξκή έρνπκε ηφηε ηελ δεκηνπξγία 

ησλ βαξχηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ φπσο εμεγήζακε δεκηνπξγνχληαη 

πξνο ηηο πην πξφζθαηεο-φςηκεο ζπκπάληεηεο πεξηφδνπο, ζε αληίζεζε κε 

ηελ δεκηνπξγία ησλ ειαθξχηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγήζε-

θαλ ζε πην πξψηκεο ζπκπάληεηεο πεξηφδνπο. 
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21. Ζ εμήγεζε όηη ηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηώ-

δε ηόληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαλ θαηά θβάληα ελέξγεηαο θαη δελ έιθν-

ληαλ ζπλερόκελα, αιιά πεξηνδηθά έιθνληαλ, ζηελ θάζε ζπκπάληεηα 

πεξίνδν. 

Ζ αθξηβήο έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηόδνπ, ηεο ζπκπάληεηαο π-

πνπεξηόδνπ θαη ηεο ζπκπάληεηαο εκέξαο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ίδησλ ρεκηθώλ ηδηνηήησλ ζηα ρε-

κηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη πξνο ην έλα ή ην άιιν άθξν ηεο ίδηαο 

γξακκήο, ή ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο ίδηαο ζηήιεο. 

Ζ εμήγεζε-ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο καο όηη κόλνλ έλα ζύκπαλ π-

πάξρεη θαη δελ ππάξρνπλ θαη δεύηεξν ή θαη πεξηζζόηεξα ζύκπαληα. 

 

 

Αο δνχκε πάιη πξνζεθηηθά ηνλ Πεξηνδηθφ Πίλαθα ησλ ρεκηθψλ ζηνη-

ρείσλ: 

 

 

 
 

 

 

«4. Ση είλαη ην πεξηνδηθό ζύζηεκα θαη πνηα ζθνπηκόηεηα εμππεξε-

ηεί ε ρξήζε ηνπ; 
[…] Αξγφηεξα, γχξσ ζην 1913, δηαηππψζεθαλ λέα θαη πεξηζζφηεξν 

εμειηγκέλεο απφςεηο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ζσζηή θαηάηαμε ησλ ζηνη-

ρείσλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνλ αηνκηθό αξηζκό θάζε ζηνηρείνπ θαη 

όρη ζην αηνκηθό ηνπ βάξνο. 
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Έηζη ν αξρηθφο πίλαθαο επεμεγήζεθε κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη ν-

ξηζηηθνπνηήζεθε. Ολνκάζηεθε, δε, πεξηνδηθό ζύζηεκα ησλ ζηνηρείσλ. 

Όπσο ηειηθά δηακνξθψζεθε, ην πεξηνδηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη επηά 

νξηδόληηεο ζεηξέο, πνπ νλνκάζηεθαλ πεξίνδνη. 

Ζ πξψηε πεξίνδνο πεξηέρεη κφλν δχν ζηνηρεία, ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε 

απφ νθηψ, ε ηέηαξηε θαη ε πέκπηε απφ δεθανθηψ θαη ε έθηε απφ ηξηάληα 

δχν ζηνηρεία.  

Σα ππφινηπα δεθαελληά ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ζηελ έβδνκε θαη ηε-

ιεπηαία πεξίνδν. Ζ πεξίνδνο απηή ζπλερίδεη λα εκπινπηίδεηαη κε λέα κέ-

ιε, ηα νινέλα θαη απμαλφκελα ππεξνπξάληα ηερλεηά ζηνηρεία.  

Οη θαηαθφξπθεο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα νλνκάδνληαη νκάδεο ή 

νηθνγέλεηεο. Σα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα, κεγάιε ή κηθξή, νκνηφηεηα ζηηο ρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

Κάζε νκάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ιαηηληθφ αξηζκφ θαη απφ ην 

γξάκκα Α ή Β. Οη νκάδεο πνπ έρνπλ ην Α νλνκάδνληαη θχξηεο νκάδεο 

(ΗΑ,ΗΗΑ, ΗΗΗΑ, ΗVΑ, VA, VIA, VIIA, VIIIAή Ο) θαη νη νκάδεο πνπ έρνπλ 

ην Β νλνκάδνληαη δεπηεξεχνπζεο (ΗΒ,ΗΗΒ, ΗΗΗΒ, ΗVΒ, VΒ, VIΒ, VIIΒ, 

VIIIΒ).  

«Αλαιπηηθή Μέζνδνο Φπζηθήο & Υεκείαο», αλαιπηηθέο καζεηηθέο εθ-

δφζεηο, ηφκνο 6, ζει. 78.   

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Να επαλέιζνπκε φκσο ζε θάηη πνπ είπακε πην πξηλ (ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα), φηη νη έιμεηο ζηελ ίδηα ζπκπάληεηα πεξίνδν έγηλαλ ζηαδηαθά θαη 

δελ ήζαλ ζπλερφκελεο, επεηδή απηέο έγηλαλ κε ηελ κνξθή θβάλησλ ελέξ-

γεηαο. 

Δμεγήζακε πην πάλσ φηη φζα ρεκηθά ζηνηρεία παξήρζεζαλ ζηελ ίδηα 

ζπκπάληεηα πεξίνδν απηά αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα, φηαλ ηα θνξηία ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πνπ δέρνληαλ ήζαλ πεξίπνπ ηα ίδηα. Απηφ σο εδψ είλαη 

ινγηθφ. 

Σν «παξάινγν» φκσο είλαη φηη ζηελ ίδηα νκάδα έρνπκε ηα ρεκηθά 

ζηνηρεία λα θέξνπλ ίδηεο ρεκηθέο ηδηφηεηεο πεξίπνπ φζα είλαη ζην δεμηφ 

κέξνο ηεο γξακκήο, ελψ φζα είλαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ίδηαο γξακκήο 

αλ θέξνπλ δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο, επεηδή έρνπλ ηελ ηάζε λα θέξνπλ δηα-

θνξεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Απφ πνπ πξνθχπηεη άξαγε απηή ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο, αθνχ έγηλαλ 

ηελ ίδηα ζπκπάληεηα πεξίνδν; 

Ζ εμήγεζε είλαη απιή: 

Ζ έιμε κεηαμχ ησλ δχν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ δελ γίλνληαλ ζπλερφκελα, αιιά γίλνληαλ 

θαηά θβάληα ελέξγεηαο σο εμήο: 
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Ο έλαο ζπκπάληεηνο πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ, π.ρ. ν πφινο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, έιθεη απφ ηνλ απέλαληί ηνπ ζπκπάληεην πφιν 

εηεξψλπκά ηνπ καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία. Σφηε έλα θχκα ε-

λέξγεηαο μεθηλάεη απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη πέθηεη κε νξκή πάλσ ζηνλ άιινλ ζπκπάληεην πφιν α 

θαη ηνλ ζπκπηέδεη αλάινγα. Σφηε έρνπκε ηελ παξαγσγή χιεο ζηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν α. 

Λφγσ ηεο ζπκπίεζεο απηήο ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α απηφο δελ εμαζθεί 

πξνο ζηηγκήλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν πξνο ηνλ άι-

ινλ ζπκπάληεην πφιν, αιιά πξνο απηφ ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πνπ «κπφξεζε» λα έιμεη. Ο άιινο φκσο ζπκπάληεηνο πφινο ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, είλαη απηφο ηψξα πνπ εμαζθεί ηελ έιμε ηνπ πά-

λσ ζηνλ απέλαληί ηνπ ζπκπάληεην πφιν α. Σφηε θνξηία ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ μεθηλνχλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν α θαη έιθνληαη απφ 

ηνλ άιινλ ζπκπάληεην πφιν β θαη ηνλ ζπκπηέδνπλ, νπφηε παξάγνληαη α-

ληίζηνηρα ρεκηθά ζηνηρεία. 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ην εμήο: 

Σα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία «θαηαιαγηάδνπλ» ζηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν α, θη απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπκε ηελ καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή αιιειεπίδξαζε θαη επηκέξνπο έιμε ησλ αθηρζέλησλ 

θνξηίσλ απφ ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, απφ ηα εθεί 

ηζρπξφηεξά ηνπο θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. Σφηε ν πφινο απηφο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ έρεη εξεκήζεη απφ καγλεηηθήο-

ειεθηξνκαγλεηηθήο πιεπξάο, θαη γη’ απηφ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ιέμε 

«θαηαιαγηάζεη» πην πξηλ (θαηαιάγηαζαλ δειαδή ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία, αθνχ ήξζαλ ζε καγλεηηθή αιιειεπίδξαζε 

παξάγνληαο χιε θαη εγθισβηδφκελα πιένλ κέζα ζε απηήλ). Σν πνζφλ 

φκσο ελέξγεηαο πνπ απνκέλεη ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ είλαη ειεχζεξν ηψξα λα εμαζθήζεη λέα έιμε θαη λέα κα-

γλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ άιινλ ζπκπάληεην πφ-

ιν β. Κη απηέο νη έιμεηο δειαδή γίλνληαη ζηαδηαθά κελ θαη γη’ απηφ πξν-

θχπηνπλ ηα θβάληα ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ, αιιά ζπλερίδνληαη έηζη θαζφιε ηελ ίδηα απηή ζπκπάληεηα 

πεξίνδν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο έιμεο ησλ κέρξη ην ηέινο ηεο, ν-

πφηε εμαζθείηαη ηφηε ε άπσζή ηνπο πάιη.  

Μηα ζπκπάληεηα πεξίνδνο δειαδή εμεγήζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφ-

ηεηα θέξεη ηηο ππνπεξηφδνπο ηεο.  

Μηα ζπκπάληεηα εκέξα δεκηνπξγίαο φκσο απνηειείηαη απφ ηηο πεξηφ-

δνπο ηεο, απφ ηηο επηκέξνπο πεξηφδνπο ηεο, π.ρ. ε πξψηε εκέξα ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θέξεη ηξεηο πεξηφδνπο, φπσο εμεγήζακε, θη απηφ 

απνηππψλεηαη ζηα ιίγα ρεκηθά ζηνηρεία ησλ ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ ηνπ 

Πεξηνδηθνχ Πίλαθα ηνηρείσλ. 
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Ζ θάζε πεξίνδνο φκσο θέξεη ηηο επηκέξνπο ππνπεξηφδνπο ηεο, πνπ ηφ-

ζεο φζεο θαη ηα παξαρζέληα ρεκηθά ζηνηρεία ηελ ίδηα απηήλ πεξίνδν. 

Όιεο δειαδή νη πεξίνδνη θαη ππνπεξίνδνη, αθφκε θαη νη εκέξεο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ έρνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηελ έιμε κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ, αιιά θαη ζπγρξφ-

λσο ηελ εθπνκπή ησλ θβάλησλ ελέξγεηα, φπσο πξναλαθέξακε θαη εμεγή-

ζακε. 

 

Δπίζεο, λα δηεπθξηλίζνπκε θαη ην εμήο: 

Ζ εμήγεζε φηη ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη π.ρ. ζην δεμηφ κέξνο 

ηνπ πίλαθα θέξνπλ παξφκνηεο ρεκηθέο ηδηφηεηεο, νθείιεηαη ζην φηη φζα 

ρεκηθά ζηνηρεία δέρνληαλ πην πνιιά ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ, απηά καο δίλνπλ ηα ακέηαιια, ελψ φζα δέρνληαλ ηζρπξφηε-

ξα ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, απηά καο δίλνπλ ηα κέ-

ηαιια. 

Αο πάξνπκε κηα γξακκή ηνπ Πίλαθα Πεξηνδηθψλ ζηνηρείσλ: 

Απφ εδψ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φηη ππήξμε π.ρ. έλα 

κεγάιν θχκα θβάληα ελέξγεηαο απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ηφηε δεκηνπξγήζεθαλ 

ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηα δεμηά ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα, 

φπσο είλαη ηα κέηαιια. 

ηελ ζπλέρεηα έρνπκε θζίλνπζα ηελ πνξεία ησλ θνξηίσλ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, νπφηε έρνπκε φκσο ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ 

θνξηίσλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, κέρξη πνπ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ λα εθπέκπνληαη απηά θαηά θβάληα ελέξγεηαο θαη 

ηφηε καο δεκηνπξγνχλ ηα ακέηαιια ηεο ίδηαο απηήο γξακκήο. 

 

Όζα δε ρεκηθά ζηνηρεία βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζηήιε, έρνπλ παξαρζεί 

απφ ηελ ίδηα αθξηβψο αλαινγία καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ θνξηίσλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ, αιιά ζε κεηαγελέζηεξε 

ή ζε πξνγελέζηεξε ζπκπάληεηα πεξίνδν (ή ζπκπάληεηα επνρή), φηαλ π-

πήξραλ πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα παξαρζέληα αληίζηνηρα ρεκηθά ζηνηρεία. 

Απηή αθξηβψο ε επαλάιεςε ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θέξνπλ ηηο 

παξφκνηεο ηδηφηεηεο ζεκαίλεη θαη ππνδειψλεη φηη φια ηα ρεκηθά ζηνηρεία 

ηνπ ζχκπαληφο καο έγηλαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, απφ ην ίδην δειαδή εξγα-

ζηήξην ηεο έιμεο ησλ καγλεηηθψλ θνξηίσλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ 

δχν πφισλ ηνπ, θαη δελ ππήξμε π.ρ. θάπνηνο άιινο εμσζπκπαληηθφο πα-

ξάγνληαο ψζηε αλ δεκηνπξγήζεη θάπνηα άιιε εμσζπκπαληηθή αλσκαιία 

ζηελ ζεηξά ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ 

Γη’ απηφ απνθιείνπκε ηελ χπαξμε άιισλ ζπκπάλησλ. 
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22. Οη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηεο Γεο καο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο βαξύηεξσλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ Γε 

καο θαηά ηελ Β΄ Φάζε ηεο πξώηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θό-

ζκνπ. 

 

 

ην 1ν βηβιίν καο «Ζ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ – Α΄ 

Φάζε», ζηελ ελφηεηα 35, εμεγήζακε ηα εμήο: 

«35. Ζ γε καο θαη ε βαξχηεηά ηεο θαηά ηελ πξψηε θάζε, ηεο πξψηεο 

εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο.   

Ζ γε ζηελ αξρηθή ηεο θάζε, ζηελ Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ήηαλ πξαγκαηηθά θαη αφξαηε αιιά θαη αθα-

ηαζθεχαζηε.  

Ζ εηθφλα ηεο γεο ζην ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, είλαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψ-

δε ηφληα ηα νπνία έιθνπλ δνκηθνχο ιίζνπο πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ 

αληίζηνηρα, θαη νη νπνίνη απηνί δνκηθνί ιίζνη πεξηζηξέθνληαη, φπσο αθξη-

βψο ηα ζεκειηψδε ηφληα (βιέπε δπλάκεηο ζηξνβίινπ). 

Γελ έρνπκε αθφκε άιια ζηνηρεία, φπσο πδξνγφλν θαη νμπγφλν, φπσο 

ηα γλσζηά καο ρεκηθά ζηνηρεία, νχηε έδαθνο δελ έρνπκε ζηνλ πιαλήηε 

καο, αιιά φινο ν πιαλήηεο καο είλαη κηα ζθαίξα πνπ θηλείηαη κε ηεξά-

ζηηα ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, έλα πεξηζηξεθφκελν λέθνο ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, ηα νπνία ζηε  ζπλέρεηα έρνπλ έιμεη θαη δνκηθνχο ιίζνπο πξσηνλίσλ 

θαζψο θαη δνκηθνχο ιίζνπο ειεθηξνλίσλ, αξρηθά απφ απηνχο πνπ κεηέ-

θεξαλ νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο πνπ θηλνχ-

ληαλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ α θαη β.  

Κη αλαθέξακε απηά γηα ηελ Γε καο, φηη ηνπνζεηείηαη ζηελ πξψηε θάζε 

ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ιφγσ ηεο κνλαδηθφηε-

ηαο θαη ηεο «θνζκηθήο ηεο αλσκαιίαο», φπσο αλαθέξακε.  

 

Ζ Γε καο δειαδή δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξ-

γίαο ηνπ θφζκνπ, φπσο εμεγήζακε ήδε. 

Σψξα φκσο, θαηά ηελ Β΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ ζπλερίδνπλ λα πέθηνπλ πάλσ ζηελ Γε καο ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ καδί κε πξσηφληα, πξνεξρφκελα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν α 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ καδί κε ειεθηξφληα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Γειαδή: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ ζπκπάληεην 

πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ έιθνπλ καδί ηνπο θαη πξσηφ-

ληα εθφζνλ έιθνπλ ην ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ 

εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ ηνπο πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 
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(εμεγήζακε φηη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν). Δίραλ ελ ησ κεηαμχ δεκηνπξγε-

ζεί ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο α θαη 

β αληίζηνηρα θαηά ηελ πξψηε Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ έιθνπλ καδί ηνπο θαη 

ειεθηξφληα εθφζνλ έιθνπλ ην ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξ-

ηίν ησλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ ηνπο πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ (εμεγήζακε φηη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άι-

ια ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν). Δίραλ ελ ησ 

κεηαμχ δεκηνπξγεζεί ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ζηνπο δχν ζπκπά-

ληεηνπο πφινπο α θαη β αληίζηνηρα θαηά ηελ πξψηε Φάζε ηεο πξψηεο ε-

κέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Σα δχν παξαπάλσ ζχλνια ζεκειησδψλ ηφλησλ καδί κε ηα ππναηνκηθά 

ηνπο ζσκαηίδηα (πξσηφληα θαη ειεθηξφληα) ζπγθξνχνληαη κε ηνπο εθεί, 

ζηελ Γε, δνκηθνχο ιίζνπο θαη δεκηνπξγνχλ-παξάγνπλ βαξχηεξα θαη πην 

ζχλζεηα ρεκηθά ζηνηρεία. 

Σν ίδην άιισζηε γίλεηαη θαη ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο απηή ηελ 

ζπκπάληεηα πεξίνδν (ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). 

 

Απηά ηα ζηνηρεία ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειε-

θηξνλίσλ, πνπ έηζη εμαξρήο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Γε καο, εμεγνχλ ηψξα 

γηαηί ζηελ Γε καο έρνπκε ηφζν πνιχ αθζνλία ζε λεξφ. Δπίζεο ε παξνπ-

ζία ηφζν κεγάινπ αξηζκνχ ειεθηξνλίσλ εξκελεχεη θαη ηελ παξνπζία ηφ-

ζν πνιχ νμπγφλνπ, κηαο θαη ην νμπγφλν εμεγήζακε ζε άιιν θεθάιαην φηη 

θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ.  

Μφλνλ έηζη κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηελ παξνπζία ηφζν πνιχ λεξνχ 

θαη ηφζν πνιχ νμπγφλνπ ζηελ Γε καο. Γηαηί, πψο αιιηψο λα δερηνχκε α-

θνινπζνχληεο ηνπο θπζηθνχο λφκνπο ηηο ηφζν κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ 

θαη νμπγφλνπ ζηε Γε καο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε ηέιεηα αληίζεζε κε ηελ γε-

σαηκνζθαηξηθή θαηάζηαζε ησλ πιαλεηψλ ηνπ ζχκπαληφο καο, θάηη πνπ 

απνηειεί κνλαδηθφηεηα θαη εμαίξεζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο 

πιαλήηεο, θάηη πνπ απνηειεί εμαίξεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θάζε πιαλήηε εθηφο ηεο γεο καο; 
 

Απηή είλαη ε δεχηεξε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ ζχκπαληνο. 
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23. Σν νμπγόλν έρεη δεκηνπξγεζεί ηελ δεύηεξε θάζε ηεο πξώηεο 

εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ ζηνλ ζπκπάληεην πόιν ησλ ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ θαη κάιηζηα ζηελ ύζηεξε πεξίνδν απηήο 

ηεο θάζεο.  

Σα ακέηαιια έρνπλ δεκηνπξγεζεί όια ζηνλ ίδην ζπκπάληεην πόιν 

ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ άθζνλνπ λεξνύ ζηε Γε καο, αιιά 

θαη ε παξνπζία ηνπ αξθεηνύ νμπγόλνπ ηεο.  

Ζ Γε καο ζηελ δεύηεξε θάζε ηεο πξώηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θόζκνπ ήηαλ πξάγκαηη έλαο πιαλήηεο γεκάηνο κε λεξό θαη νμπ-

γόλν, ήηαλ κηα απέξαληε έθηαζε κε λεξό, ήηαλ άβπζζνο.    

 

 

Άηνκα πδξνγφλνπ ινηπφλ εξρφκελα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (πξνεξρφκελα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), κεηαμχ ησλ άιισλ, πξνθάιεζαλ θαη ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ νμπγφλνπ (ε δεκηνπξγία-παξαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ νμπγφ-

λνπ έγηλε ιφγσ ηεο ζπκπίεζεο απφ ηελ ηζρπξή πξφζθξνπζε αηφκσλ π-

δξνγφλνπ πάλσ ζε λεηξφληα).  

Αληίζεηα, λεηξφληα εξρφκελα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ (πξνεξρφκελα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), κεηαμχ ησλ άιισλ, πξνθάιεζαλ θαη ηελ δε-

κηνπξγία ηνπ ρεκηθνχ ζηνηρείνπ ειίνπ (ε δεκηνπξγία-παξαγσγή ηνπ 

ζηνηρείνπ ειίνπ έγηλε ιφγσ ηεο ζπκπίεζεο απφ ηελ ηζρπξή πξφζθξνπζε 

λεηξνλίσλ πάλσ ζε άηνκα πδξνγφλνπ).   

Σν νμπγφλν, φπσο θαη φια ηα άιια ακέηαιια, θέξνπλ, επνκέλσο, η-

ζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ. Απηά έιθνληαη κε ην ηζρπξφηεξφ ηνπο καγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα 

θαη έηζη έρνπκε ηελ ηάζε ηα πξσηφληα ηνπ ππξήλα λα έιθνπλ ειεθηξφληα 

πνπ θέξνπλ πνιχ ηζρπξφ ην εηεξψλπκφ ηνπο καγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ινηπφλ ηα ακέηαιια, φπσο θαη ην νμπγφλν, έρνπλ παξαρζεί-δεκη-

νπξγεζεί ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Όζν φκσο ηζρπξφηεξν ζε καγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ είλαη έλα ακέηαιιν, ηφζν ζε πην πξψηκε ζπκπάληεηα επνρή  ή 

θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ έρεη δεκηνπξγεζεί-

παξαρζεί. Έηζη, ην νμπγφλν επεηδή θέξεη πνιχ ηζρπξφ ην καγλεηηθφ θνξ-

ηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ιέκε φηη έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ 

δεχηεξε θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ (αθνχ φπσο εμεγήζακε: α) ζηελ πξψηε 

θάζε είραλ δεκηνπξγεζεί ηα πξσηφληα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ειεθηξφληα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη β) ζηελ δεχηεξε εκέξα ηεο δε-
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κηνπξγίαο δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά ηα λεηξφληα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ ζηνλ 

ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ηα ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία, φπσο εμεγήζακε ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα 

(βιέπε παξαπάλσ). 

Πσο φκσο ιέκε φηη ην νμπγφλν δεκηνπξγήζεθε ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο 

πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θαη φρη αξγφηεξα; 

Απηφ ην είπακε επεηδή, πέξαλ ηεο εμήγεζεο ηεο ζέζεο ηνπ πνπ θαηέρεη 

ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα), ην νμπγφλν θέξεη πάξα πνιχ ηζρπξφ ην καγλε-

ηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ. 

Να ζπκπιεξψζνπκε θαη ηα εμήο επίζεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ: 

Απφ ηε ρεκεία γλσξίδνπκε φηη ην νμπγφλν έρεη ηάζε λα έιθεηαη κε ηα 

κέηαιια θαη λα ζρεκαηίδεη νμείδηα ησλ κεηάιισλ. 

Αλ ηα κέηαιια θέξνπλ πνιχ ηζρπξφ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο (βιέπε ζε άιιε ζρεηηθή ελφηεηα) ηφηε γηα λα 

έιθνληαη κε ην νμπγφλν, απηφ ην νμπγφλν ζεκαίλεη φηη θέξεη επίζεο αξ-

θεηά ηζρπξφ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ηνπ. 

Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ελφο κεηάιινπ έιθνληαη κε ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ νμπγφλνπ θαη ηφηε έρνπκε ην νμείδην, έ-

ρνπκε κηα ρεκηθή έλσζε. 

Δπνκέλσο, γηα λα ππάξμεη άθζνλν λεξφ ζηε Γε καο, έπξεπε λα ππάξμεη 

επίζεο άθζνλν νμπγφλν ζηελ Γε καο, πνπ λα βξεζεί ζε έιμε κε επίζεο 

άθζνλα-πάξα πνιιά άηνκα πδξνγφλνπ πνπ ήδε είραλ δεκηνπξγεζεί ή κε-

ηαθεξζεί ζε απηήλ.     

 

Αο πάξνπκε πάιη ηα πξάγκαηα κε ηε ζεηξά, γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε 

απηφ πνπ θέξακε σο ζπκπέξαζκα παξαπάλσ:  

Δμεγήζακε παξαπάλσ φηη ζηελ δεχηεξε (2ε) θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο 

ηε δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ έρνπκε, αξρηθά, ηελ παξαγσγή λεηξνλίσλ 

ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Σν νμπγφλν 

απφ πνχ πξνθχπηεη; 

Ζ απάληεζε είλαη φηη ηα καγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη θαηεπζχλνληαη-έιθνληαη απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ δελ ήηαλ κφλνλ έλα θχκα, δελ έγηλε 

απηφ ην θαηλφκελν κφλν κία θνξά ζηελ δεχηεξε απηή θάζε ηεο πξψηεο 

εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο. Με άιια ιφγηα ζηελ δεχηεξε θάζε εκέξα ηεο 

πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ έρνπκε ζπλερφκελα αιιε-

πάιιεια θχκαηα, είλαη απηφ πνπ εμεγήζακε φηη ε κεηαθνξά ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν πξνο ηνλ άιιν έγηλε θαηά 

θβάληα ελέξγεηαο, έγηλε ζηαδηαθά δειαδή. 

Απφ ηα πξψηα απηά θχκαηα-θβάληα (ηεο Β΄ Φάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ) έρνπκε ηελ παξαγσγή λεηξνλίσλ ζηνλ ζπ-
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κπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Απηή ε πεξίνδνο 

ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ην αληί-

ζηνηρν ζαλ λα ιέκε κηα πξψηκε επνρή ηεο ηάδε γεσινγηθήο πεξηφδνπ γηα 

ηε Γε καο. 

ηελ ζπλέρεηα, αθνχ ήδε έρνπκε ηελ δεκηνπξγία λεηξνλίσλ ζην ζπ-

κπάληεην πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ, ζε επφκελα θχκαηα πνπ έπεζαλ ζηνλ 

πφιν απηφ (ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) αξθεηά 

θνξηία αηφκσλ πδξνγφλνπ (κεηαθεξφκελα κέζσ ησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ θαη πξνεξρφκελα απφ ηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) πξνθαινχλ ηελ δε-

κηνπξγία νμπγόλνπ(παξάγνπλ νμπγφλν κε βάζε ηελ ζπκπίεζε ησλ ζηνη-

ρείσλ) ζηνλ πφιν απηφ, θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

κε εμίζνπ πνιχ απμεκέλν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ (ακέηαιια). Ζ παξαγσγή ηνπ νμπγφλνπ δειαδή, έγηλε ζηελ 

χζηεξε πεξίνδν ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

Σελ πξψηκε πεξίνδν ηεο ίδηαο δεχηεξεο θάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο 

δεκηνπξγίαο, θαη ζην πξψηκν ζηάδην απηήο, έρνπκε ηελ παξαγσγή λεηξν-

λίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαζψο 

θαη ηελ παξαγσγή αηφκσλ πδξνγφλνπ ζηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

 

Γλσξίδνπκε φηη ην νμπγφλν είλαη ην πην άθζνλν ρεκηθφ ζηνηρείν ζην 

γήηλν θινηφ. Απηή επαιεζεχεη φηη ην νμπγφλν δεκηνπξγείηαη, φπσο εμε-

γήζακε, απφ ηελ ζπκπίεζε ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ κε ηα πξψηκα ππναηνκηθά ζσ-

καηίδηα ηεο Γεο καο, δειαδή κε ηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα αθελφο, θα-

ζψο θαη κε ηα άηνκα πδξνγφλνπ θαη κε ηα λεηξφληα αθεηέξνπ. 

Γελ πξνυπήξραλ άιια ρεκηθά ζηνηρεία, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί π.ρ. ή-

ιην ζηελ Γε καο (έηζη φπσο βιέπνπκε ην ζηνηρείν ήιην λα βξίζθεηαη πά-

λσ δεμηά ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα ησλ ρεκηθψλ ζηνη-

ρείσλ) θη απηφ ζεκαίλεη φηη ε Γε καο πξνυπήξρε πξηλ ηελ δεκηνπξγία ησλ 

άιισλ απηψλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο θαη ηνπ ρεκηθνχ ζηνηρείνπ ήιην. 

Γη’ απηφ εμεγήζακε φηη ε Γε καο δελ δεκηνπξγήζεθε φπσο νη άιινη πια-

λήηεο θαη φηη απνηειεί θνζκηθή αλσκαιία. 

 

Σν ίδην φκσο θαηλφκελν έγηλε θαη ζηε Γε καο.  

Οη δχν πφινη ηεο Γεο καο δέρνληαλ ηέηνηα θνξηία απφ ηνπο δχν πφινπο 

ηνπ ζχκπαληνο θαη έηζη έρνπκε θη εδψ ηελ ζχγθξνπζε αηφκσλ πδξνγφλνπ 

(πξνεξρφκελα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ) κε λεηξφληα πνπ είραλ παξαρζεί ζηε Γε καο ή είραλ κεηαθεξζεί ζε 

απηήλ κέζσ ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακη-

θψλ γξακκψλ. 
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Έηζη φπσο έρνπκε ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο: παξαγσγή πδξνγφ-

λνπ ζηνλ έλαλ (ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ) θαη παξαγσγή λεηξνλίσλ αξρηθά αιιά θαη νμπγφλνπ αξγφηεξα ζηνλ 

άιιν (ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), αι-

ιά θαη άιισλ ειαθξχηεξσλ ακεηάιισλ, ην ίδην αθξηβψο έρνπκε θαη ζηε 

Γε καο. 

Ζ Γε καο δειαδή ηελ πεξίνδν απηή είρε δχν πφινπο: έλαλ πφιν κε πα-

ξαγσγή/κεηαθνξά πδξνγφλνπ (ηνλ νπνίν νλνκάδνπκε πφιν πδξνγφλνπ) 

θαη έλαλ άιιν πφιν κε παξαγσγή/κεηαθνξά λεηξνλίσλ αιιά θαη νμπγφ-

λνπ (θαηά ηελ χζηεξε πεξίνδν ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). (Όπνπ παξαγσγή ζηελ παξαπάλσ θξάζε 

ζέηνπκε θαη ηελ ιέμε «κεηαθνξά», επεηδή φπσο εμεγήζακε έρνπκε θαη 

ηελ κεηαθνξά ηέηνησλ θνξηίσλ απφ ηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο λα 

θνξηίδνπλ ηελ Γε καο, αιιά θαη απφ παξαγσγή ζηελ ίδηα ηελ Γε καο ηέ-

ηνησλ ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ πξσηνλίσλ, ειεθηξνλίσλ θαη αξγφηεξα 

λεηξνλίσλ θαη πδξνγφλνπ αιιά θαη ειαθξχηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, ιφ-

γσ ηεο ζπκπίεζεο πνπ εμαζθνχζαλ νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπ-

λακηθέο γξακκέο ζηα ήδε ππάξρνληα ζηελ Γε καο ππναηνκηθά ζσκαηίδηα 

θαη ειαθξά ρεκηθά ζηνηρεία). 

 Έηζη εμεγείηαη θαη ε κεγάιε-άθζνλε χπαξμε πδξνγφλνπ αιιά θαη ν-

μπγφλνπ ζηε Γε καο απφ ηελ ζχλζεζε ησλ νπνίσλ πξνέθπςε ην επίζεο 

άθζνλν λεξφ ηεο. 

Σν άθζνλν λεξφ ηεο Γεο καο, πξνέθπςε απφ ηελ έλσζε πδξνγφλνπ θαη 

νμπγφλνπ, φρη απιά επεηδή βξίζθνληαλ έηζη ειεχζεξα ζηε Γε, φρη επεηδή 

π.ρ. πξνυπήξραλ ηπραία, αιιά φπσο εμεγήζακε. 

Ζ παξαγσγή ηνπ λεξνχ πξνήιζε πάιη απφ ηελ ζπκπίεζε πνπ εμαζθνχ-

ζαλ νη ζπλερφκελεο καγλεηηθέο δπλακηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέοδπλακηθέο 

γξακκέο πνπ κεηέθεξαλ θαη πιήζνο πδξνγφλνπ αιιά θαη λεηξνλίσλ απφ 

ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν ζηνλ άιιν. Λφγσ ηεο ζπλερφκελεο απηήο κε-

ηαθνξάο πδξνγφλνπ αιιά θαη λεηξνλίσλ αθελφο, αιιά θαη ηεο ζπκπίεζήο 

ησλ αθεηέξνπ, έρνπκε ηελ έλσζε ηνπ πδξνγφλνπ κε ην νμπγφλν. 

Κη επεηδή νη ζπλερφκελεο απηέο δπλακηθέο γξακκέο θξάηεζαλ θάκπν-

ζν, έρνπκε θαη ηελ αλάινγε παξαγσγή ηνπ λεξνχ ηεο Γεο καο. Ζ κεγάιε 

παξαγσγή λεξνχ ζηε Γε καο, καξηπξεί δειαδή φηη ε πεξίνδνο απηή ή ε 

Β΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ππήξμε κεγά-

ιε αλαινγηθά ζε δηάξθεηα ρξφλνπ.  

Απηή είλαη ε εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ άθζνλνπ λεξνύ ζηνλ 

πιαλήηε καο. 

Απηή ε κεγάιε παξαγσγή λεξνχ ζηε Γε καο έκνηαδε ζαλ κηα απέξαληε 

έθηαζε κε λεξφ, έηζη ζε έλα κηθξφ ζεκείν-ρψξν ηνπ κεζνζπκπάληεηνπ 

δηαζηήκαηνο. Απηή ινηπφλ ε αηέιεησηε πνζφηεηα λεξνχ ήηαλ πξαγκαηη-

θά κηα άβπζζνο, φηαλ άξρηζε λα ζηξνβηιίδεη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, 

φπσο ζα δνχκε πην θάησ. 
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Απηή ε άβπζζνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παληειή απνπζία βαξχηεξσλ 

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ Β΄ Φάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ έθαλε 

ηνλ πιαλήηε καο ζαλ κηα ζθαίξα λεξνχ.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ζπκπίεζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ λεξνχ λα πνχκε ηα 

εμήο: 

Καζψο δειαδή λέα ζπλερφκελα θχκαηα απφ ζεκειηψδε ηφληα πξσην-

λίσλ (πξνεξρφκελα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ πξσηνλίσλ) πνπ κεηέ-

θεξαλ καδί ηνπο θαη πιήζνο αηφκσλ πδξνγφλνπ (πνπ ππήξρε ζηνλ παξα-

πάλσ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) θαζψο έπε-

θηαλ θαη ζπγθξνχνληαλ κε ηα άηνκα ήδε δεκηνπξγεζέληνο νμπγφλνπ ζηε 

Γε καο, ηφηε εμαηηίαο ηεο ζπκπίεζήο ησλ έρνπλ παξάγεη θαη δεκηνπξγήζεη 

ηα κφξηα ηνπ λεξνχ. 

Απηά ινηπφλ ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ θαζψο ζπκπηέζηεθαλ κε λεηξφ-

ληα θαη κε άιια άηνκα πδξνγφλνπ θαηά ηελ πξφζπησζή-ζχγθξνπζή ηνπο 

ηφζν ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ φζν 

θαη ζηνλ πφιν ησλ λεηξνλίσλ ηεο Γεο καο, παξήγαγαλ ηα άηνκα ηνπ νμπ-

γφλνπ. 

ηελ ζπλέρεηα έρνπκε ην εμήο θαηλφκελν: 

Σφηε ε Γε καο γέκηζε κε λεξφ. 

Γηαθνξεηηθά, ην νμπγφλν δελ κπνξεί λα ελσζεί κε ην πδξνγφλν ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο Γεο (ζπλζήθεο πνπ λα πξνζθέξνπλ ή λα επλννχλ ηε δσή) 

θαη λα παξάγνπλ ρεκηθή έλσζε. Μφλν ε ζχγθξνπζή ηνπο απηή κπνξνχζε 

λα παξάγεη ηέηνηα ρεκηθά ζηνηρεία (φπσο αλάινγεο ζπγθξνχζεηο κπνξεί 

λα γίλνληαη θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ πιαλεηψλ θαη λα παξάγνπλ επίζεο 

ρεκηθά ζηνηρεία), ε νπνία ζχγθξνπζε είλαη καγλεηηθήο-

ειεθηξνκαγλεηηθήο θχζεο θη απηφ ελλννχκε φηαλ ιέκε ηελ θξάζε «ζπ-

κπίεζε ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ». 

Αιιηψο πσο, νχηε ην πνιχ λεξφ κπνξεί λα εμεγεζεί ζηε Γε καο, αιιά 

νχηε θαη ην πνιχ νμπγφλν ηεο. 

Ζ ζέζε φηη ηα εθαίζηεηα παξήγαγαλ νμπγφλν είλαη αηπρήο, επεηδή ηα 

εθαίζηεηα κε ηηο θαχζεηο ησλ κάιινλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άιια 

αέξηα θαη πιηθά θαχζεο εμάγνπλ θαη δελ εμάγεηαη νμπγφλν απφ εθεί πνπ 

βγαίλεη ε θσηηά, επεηδή ε θσηηά ην θαίεη ην νμπγφλν θαη δελ ην παξάγεη. 

Δμάιινπ ηα νμείδηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, ε χπαξμε δειαδή ελψζε-

σλ νμπγφλνπ απφ ηελ παξαπάλσ εξκελεία πνπ δψζακε πξνθχπηεη, επεηδή 

δειαδή θάπνηε ππήξρε άθζνλν ην νμπγφλν ζηε Γε καο θαη θαζψο ζπ-

κπηέζηεθε ε Γε καο, απηφ έκεηλε έηζη θιεηζκέλν κέζα ηεο ζρεκαηίδνληαο 

ηηο ρεκηθέο ελψζεηο ησλ νμεηδίσλ ηεο. 
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24. Ο ππξήλαο ηνπ αηόκνπ ηνπ νμπγόλνπ θέξεη ηζρπξόηεξν ην κα-

γλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ. 

Ζ αηηία ηεο δηάβξσζεο, απνζύλζεζεο θαη ζαπίζκαηνο ησλ κεηάι-

ισλ. 

Ζ εμήγεζε όηη ην νμπγόλν δεκηνπξγήζεθε ηελ πξώηε εκέξα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ, αιιά ζηελ δεύηεξε θάζε ηεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ άθζνλνπ νμπγόλνπ θαηά ηελ πξώηε 

εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 

 

 

«Αηνκηθό βάξνο [Α.Β.] 

Δπεηδή ην βάξνο ησλ αηφκσλ γηα πνιχ θαηξφ λφκηδαλ φηη ήηαλ ε βαζη-

θή δηαθνξά πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κειεηήζεθε πά-

ξα πνιχ. Σν γξακκάξην είλαη πνιχ κεγάιν γηα ηε κέηξεζε ηφζν κηθξνχ 

βάξνπο. Έηζη ζηελ αξρή έβαιαλ σο κνλάδα ην πην ειαθξφηεξν απφ ηα 

άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ [Ζ]. Βξέζεθε φηη ην βάξνο ηνπ αηφκνπ ηνπ νμπγφ-

λνπ είλαη ίζν κε ην βάξνο 16 αηφκσλ ηνπ πδξνγφλνπ. 

Γειαδή 1 Ο = 16Ζ 

Σν νμπγφλν, επεηδή ελψλεηαη κε φια ηα ζηνηρεία, ην έβαιαλ σο βάζε 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ΑΒ (Αηνκηθψλ Βαξψλ) [πνπ ππνινγίδεηαη ζαλ 

λα έρεη αηνκηθφ βάξνο 16 κνλάδεο Ζ] ζηηο δχζθνιεο θαη πνιχρξνλεο εξ-

γαζίεο. Σν 1905, φκσο, βξέζεθε κεηά απφ αθξηβέζηεξεο κεηξήζεηο φηη ε 

ζρέζε 1Ο = 16Ζ δελ έρεη αθξίβεηα θαηά 0,02% πεξίπνπ.  

Γηα λα κελ αρξεζηεπζνχλ νη πξνζπάζεηεο ηφζσλ ρξφλσλ νξίζηεθε σο 

κνλάδα ην 1/16 ηνπ βάηνπο ηνπ αηφκνπ ηνπ νμπγφλνπ, θαη έηζη αιιάδεη 

κφλν ην ΑΒ ηνπ πδξνγφλνπ ζε 1,008. Γειαδή: 

Μνλάδα κέηξεζεο ησλ Α.Β. [ηεο θιίκαθαο ησλ ρεκηθψλ]: 

1 Dalton [d] = 1/16 ηνπ κέζνπ Α.Β. νμπγφλνπ. 

Δπεηδή, φκσο, ην ζηνηρείν νμπγφλν είλαη κίγκα απφ ηζφηνπα, θαη κπν-

ξεί ε ζχζηαζή ηνπ λα αιιάμεη ειαθξά, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξαζθεπ-

ήο ηνπ, γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα νη κεηξήζεηο, νξίζηεθε ζηελ 

ππξεληθή θπζηθή σο βάζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο κνλάδαο Α.Β. ην ζηαζεξφ 

ηζφηνπν ηνπ άλζξαθα 
12

C. 

Γειαδή: 

Μνλάδα κέηξεζεο ησλ Α.Β. [ηεο θιίκαθαο ησλ θπζηθψλ]: 

1 Μ.Α.Μ. ή u = 1/12 ηνπ βάξνπο αηφκνπ 
12

C. 

[Μ.Α.Μ. = κνλάδα αηνκηθήο κάδαο]. 

Ζ δηαθνξά u θαη d εκθαλίδεηαη ζην ηέηαξην ζεκαληηθφ ςεθίν θαη έηζη 

δελ ελδηαθέξεη ηνπο ρεκηθνχο. Γη’ απηφ ζα κεηαρεηξηζηνχκε παξαθάησ ην 

ζχκβνιν u. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν νξηζκφο ηνπ Α.Β. ζηε Υεκεία δηακνξθψ-

λεηαη σο εμήο: 



52 

 

Α η ν κ η θ φ   β ά ξ ν ο ιέγεηαη ην βάξνο πνπ έρεη έλα άηνλν κε κνλάδα 

κέηξεζεο ην 1/12 Α.Β. ηνπ 
12

C, δειαδή ην βάξνο πνπ έρεη έλα άηνκν ζε 

u. 

Απφιπην αηνκηθφ βάξνο ιέγεηαη ην βάξνο πνπ έρεη έλα άηνκν ζε γξακ-

κάξηα, δειαδή ην βάξνο ηνπ κεηξεκέλν κε κνλάδα ην γξακκάξην…». 

«Μεγάιε Δγθπθινπαίδεηα ΓΗΟΒΑΝΖ» δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπ-

θείνπ, παλεπηζηεκίνπ, κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζηε δεκνηηθή, έθδνζε 

1981, Υξήζηνο Γηνβάλεο, ηφκνο 4, ζει. 299. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Απφ ηα παξαπάλσ θξαηάκε θαη ζεκεηψλνπκε ην εμήο: 

«Σν νμπγφλν, επεηδή ελψλεηαη κε φια ηα ζηνηρεία, ην έβαιαλ σο βάζε 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ΑΒ (Αηνκηθψλ Βαξψλ) [πνπ ππνινγίδεηαη ζαλ 

λα έρεη αηνκηθφ βάξνο 16 κνλάδεο Ζ] ζηηο δχζθνιεο θαη πνιχρξνλεο εξ-

γαζίεο. Σν 1905, φκσο, βξέζεθε κεηά απφ αθξηβέζηεξεο κεηξήζεηο φηη ε 

ζρέζε 1Ο = 16Ζ δελ έρεη αθξίβεηα θαηά 0,02% πεξίπνπ».  

Δηδηθφηεξα, αλ πάξνπκε ηα κέηαιια, ζα ζπκεζνχκε φηη ην νμπγφλν ε-

λψλεηαη κε φια απηά θαη έηζη πξνθαιείηαη θαη ε νμείδσζε ησλ κεηάιισλ. 

Σα κέηαιια φκσο θέξνπλ πνιχ ηζρπξφ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο, φπσο ήδε αλαπηχμακε κηιψληαο γηα ηνπο 

ρεκηθνχο δεζκνχο. 

Άξα, ζθεθηφκαζηε θαη ιέκε ην εμήο: 

Γηα λα κπνξεί ην νμπγφλν λα ελψλεηαη κε φια ηα άιια ζηνηρεία, φπσο 

π.ρ. κε ηα κέηαιια πνπ θέξνπλ πνιχ ηζρπξφ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξακε γηα ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα, κφλνλ έλαο ηξφπνο ππάξρεη: 

Να θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ, κέζα ζην πξσηφλην ηνπ ππξήλα ηνπ. 

Με βάζε απηφ, ηφηε ηζρχεη ην εμήο: 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθεηαη ν εζσηεξηθφο πφινο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ελφο κεηάιινπ κε ηνλ εζσηεξηθφ πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ πξσηνλίνπ ηνπ αηφκνπ ηνπ ν-

μπγφλνπ. 

Σφηε ην νμπγφλν έιθεηαη κε ην κέηαιιν. 

ηελ ζπλέρεηα, ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο ζηηο ζρε-

ηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Απηφ ηφηε ζεκαίλεη φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο θαζψο απσζνχληαη απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα αθελφο, θαη ε-

πεηδή απηά έιθνπλ θαη ηελ χιε ησλ πιηθψλ κε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή αιιειεμάξηεζε αθεηέξνπ, έρνπκε ηφηε ηελ 

δηάιπζε, ηελ δηάβξσζε ηνπ κεηάιινπ ή ηελ απνζχλζεζή ηνπ. 

Δκείο ην γλσξίδνπκε απηφ ζαλ δηάβξσζε, ζαλ ζθνπξηά θαη ζάπηζκα 

ηνπ κεηάιινπ. 

Να πάκε ηψξα θαη ζε έλα άιιν ζέκα: 
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Δμεγήζακε φηη ν θαλφλαο είλαη φηη ηα πξσηφληα ηνπ ππξήλα θέξνπλ 

ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ ηνπο, θη απηφ επεηδή ηα πξσηφληα δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ 

ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α, φπνπ ην ηζρπξφ-

ηεξν θνξηίν ήζαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ. 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο: 

Πσο δεκηνπξγήζεθε ηφηε ην νμπγφλν πνπ θέξεη ηζρπξφηεξν ηνλ εζσ-

ηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπ πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ; 

Σν νμπγφλν δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β. 

Απηφ δεκηνπξγήζεθε ζηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, 

αιιά ζηελ δεχηεξε θάζε, φπσο πξναλαθέξακε.  

Όια δειαδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ μεθηλνχζαλ απφ 

ηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη έπεθηαλ 

πάλσ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θα-

ζψο έπεθηαλ δεκηνχξγεζαλ αξρηθά ηα ειεθηξφληα, αιιά ζηε ζπλέρεηα, 

απηνχ, δεκηνχξγεζαλ ηα λεηξφληα, θαη, ζπλέρεηα, ιφγσ ηεο ζπλερνχο ζπ-

κπίεζήο ησλ, δεκηνχξγεζαλ ηα άηνκα ηνπ νμπγφλνπ. 

Λφγσ ηεο ζπλερφκελεο ζπκπίεζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξνέθπςαλ φια ηα παξαπάλσ. 

Απηφ έγηλε θαζψο: 

α) Αθελφο κελ παξάγνληαλ θαη λέα χιε ειεθηξνλίσλ, ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ, θαη επίζεο  

β) Δπεηδή ήζαλ πνιιά ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ έπεθηαλ θαη δελ ππήξρε 

άιιε χιε θαη άηνκα γηα λα ζπγθξνπζηνχλ κε απηά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

άιιεο ζχλζεηεο ελψζεηο,  

έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπ απινχ απηνχ ρεκηθνχ  ζηνηρείνπ ηνπ αηφ-

κνπ ηνπ νμπγφλνπ θαη ησλ άιισλ ειαθξχηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ (φπσο 

εμεγήζακε, βιέπε ζρεηηθά ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα ζηνηρείσλ). 

 

Απηά πνπ αλαθέξακε θάπσο εθηελέζηεξα γηα ην νμπγφλν, είλαη ζπνπ-

δαία θαη ζεκαληηθά, γηα λα ηνλίζνπλ αθξηβψο ηελ δεκηνπξγία – παξαγσ-

γή ηνπ άθζνλνπ νμπγφλνπ πνπ είρε παξαρζεί εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα λα κεηαθεξζεί θαη ζηελ Γε καο απηφ ην άθζν-

λν νμπγφλν, κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ. 

ηνπο άιινπο πιαλήηεο δελ ζα δνχκε θάηη παξφκνην, αθξηβψο επεηδή 

δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ πξψηε εθείλε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ, αιιά δεκηνπξγήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν, ζε δηαθνξε-

ηηθή εκέξα. Γη’ απηφ ε Γε καο δηαθέξεη απφ απηνχο. 
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25. Ζ Γε καο θαη ε βαξύηεηά ηεο θαηά ηελ δεύηεξε θάζε, ηεο 

πξώηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο.  

 

 

Ζ Γε καο ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ, έθεξε δχν πφινπο ήδε απφ ηελ πξψηε θάζε ηεο ίδηαο απηήο 

πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο: 

α) Ο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο πνπ έθεξε θαη δν-

κηθνχο ιίζνπο πξσηνλίσλ (απφ ηελ α΄ θάζε). Δθεί έρνπκε ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ πνπ έιθνπλ πξσηφληα, θαζψο ηα ηειεπηαία θηλνχληαη απφ 

ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο ηνλ άιιν 

ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

β) Ο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο πνπ έθεξε θαη 

δνκηθνχο ιίζνπο ειεθηξνλίσλ (απφ ηελ α΄ θάζε). Δθεί έρνπκε ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ έιθνπλ ειεθηξφληα, θαζψο ηα ηειεπηαία θηλνχ-

ληαη απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο 

ηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Οη πφινη απηνί ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ δεκηνπξγνχληαη επεηδή ηα ζε-

κειηψδε ηφληα έιθνληαη καδί κε άιια ζεκειηψδε ηφληα αθελφο, ελψ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσ-

ζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. Απφ ηα παξαπάλσ 

πξνθχπηεη φηη εμαξρήο ζηελ Γε καο έρνπκε δχν πφινπο, φπσο άιισζηε 

θαη ζην ίδην ην ζχκπαλ. 

Σψξα φκσο, ζηελ β΄ απηή θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο, ν 

πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ ηεο Γεο έιθεη (εθηφο απφ 

πξσηφληα) έιθεη θαη άηνκα πδξνγφλνπ, αθνχ φπσο εμεγήζακε απηά θέ-

ξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ δνκηθψλ ιί-

ζσλ πξσηνλίσλ. 

Δπίζεο, ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο Γεο έι-

θεη (εθηφο απφ ειεθηξφληα) έιθεη θαη λεηξφληα, αθνχ φπσο εμεγήζακε 

απηά θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ δν-

κηθψλ ιίζσλ ειεθηξνλίσλ. 

Έηζη έρνπκε: 

Ο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο Γεο καο λα θέξεη-

έιθεη πξσηφληα θαη άηνκα πδξνγφλνπ, ελψ ν άιινο ηεο πφινο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ λα θέξεη-έιθεη ειεθηξφληα θαη λεηξφληα. 

Ηζρχεη επίζεο φηη ε ηδηνβαξχηεηα ηεο Γεο λα ζπλερίδεηαη, φπσο αθξη-

βψο έλαο πεξηζηξεθφκελνο αλεκνζηξφβηινο, κε ηελ δηαθνξά φηη ζηελ β΄ 

θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο θέξεη θαη αξθεηή κάδα ζηνπο 

δχν πφινπο ηνπ, φπσο αλαθέξακε. 

Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπο είλαη ηεξάζηηα θαη ηιηγγηψδεο, ζαλ θη 

απηή κηαο καχξεο ηξχπαο, επεηδή αθξηβψο δελ ππήξρε άιιε χιε γηα λα 

απνξξνθήζεη απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ηεο. ε απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν 
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νθείιεηαη θαη ην πνιχ ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηεο, ην 

νπνίν αλαινγηθά δελ ην βιέπνπκε ζηνπο άιινπο πιαλήηεο. 
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26. Ζ πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο από ην ζεηζκηθό θύκα.  

Ση είλαη ν ζπληνληζκόο αλαίξεζεο ελόο ζεηζκηθνύ θύκαηνο. 

 

 

«Σα θύκαηα P (prime-πξψηα ή πξσηεχνληα) είλαη δηακήθε θύκαηα 

φπσο ηα ερεηηθά θχκαηα θαη δηαδίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο  δε-

κηνπξγψληαο ππθλψκαηα θαη αξαηψκαηα. Έρνπκε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα 

απφ ηα άιια δχν θαη ε ηαρχηεηά ηνπο είλαη πεξίπνπ 30 θνξέο κεγαιχηεξε 

απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα. αλ δηακήθε θχκαηα δηαδίδνληαη 

θαη ζην πγξφ ηκήκα ηεο Γεο θαη ζην ζηεξεφ. 

 

 

 
 

 

Σα θύκαηα S (second-δεχηεξα ή δεπηεξεχνληα) είλαη εγθάξζηα θύ-

καηα. Σα ηαρχηεηά δηάδνζήο ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηαρχηεηα ησλ 

θπκάησλ P.Γηαδίδνληα κόλν ζην ζηεξεό ηκήκα ηεο Γεο θαη φρη ζην 

πγξνπνηεκέλν φπσο είλαη ν ππξήλαο. 

Ζ αλάθιαζε ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ Sθαη Pζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο 

πξνθαιεί επηθαλεηαθφ θχκα. Αλ απηφ ην θχκα εθδεισζεί ζε ζαιάζζηα 

πεξηνρή δεκηνπξγεί ηεξάζηηα παιηξξντθά θχκαηα πνπ νλνκάδνληαη Σζνπ-

λάκη. 

Σα θχκαηα Pθαη Sζπλεπψο δηαδίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο αιιά 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά. Δπεηδή ν ππξήλαο είλαη πγξφο ηα θχκαηα 

S(εγθάξζηα) δελ ηνλ δηαπεξλνχλ θαη αθνινπζνχλ ηηο πνξείεο πνπ θαίλν-

ληαη ζηελ εηθφλα 18. 
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Σα θύκαηα L (Lone) δηαδίδνληαη θαηά κήθνο ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο 

Γεο θαη έρνπλ ηε κηθξφηεξε ηαρχηεηα δηάδνζεο ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν. 

Σα θχκαηα απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηηο θαηαζηξνθέο θηηξίσλ». 

Σα εγθάξζηα θχκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ηαμηδεχνπλ κε ηαρχηεηα 

3,3 km/s, ελψ ηα δηακήθε κε 5,6 km/s». 

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

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηη-

ηνχην), ζει. 259 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) ην θεθάιαην-ελφηεηα: «23. Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ζεηζκη-

θψλ θπκάησλ αλαιπηηθά. Ζ παξαγσγή ησλ δηακήθσλ, φζν θαη ησλ ε-

γθάξζησλ θπκάησλ. Ζ εμήγεζε ηεο παχζεο ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο. Ζ ε-

μήγεζε φηη ηα εγθάξζηα θχκαηα S, δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ 

ηα πγξά, ζε αληίζεζε κε ηα δηακήθε θχκαηα P.Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξ-

γίαο ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ Love (L), Rayleigh (R) θαη Stonley (S).Ζ 

εμήγεζε ησλ εγθάξζησλ θπκάησλ πνπ ζρεκαηίδνπλ γσλία 90
ν
», ηνπ πξψ-

ηνπ βηβιίνπ καο, ζει. 70-77, εμεγήζακε πσο αθξηβψο παξάγνληαη ηα ζεη-

ζκηθά θχκαηα θαη πνπ νθείιεηαη ε επηκέξνπο ηζρχο ηνπο. 

Πάκε ηψξα ζην εμήο ζθεπηηθφ, ζχκθσλα κε φζα έρνπκε αλαθέξεη κέ-

ρξη ηψξα: 

 

2) Ο ζεηζκφο δηαδίδεηαη κε θχκαηα. 

Γηα λα αλαηξεζεί ε ηζρχο ελφο θχκαηνο, απηφ κπνξεί λα γίλεη φηαλ απηφ 

ην θχκα πξνζθξνχζεη πάλσ ζε έλα άιιν ηζρπξφηεξφ ηνπ θχκα, θαη εηδη-

θφηεξα ζηελ θάζε εθείλε πνπ δελ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ζπγρξνληζκφο-

ζπληνληζκφο. 

ην θεθάιαην-ελφηεηα: «32. Σα δχν κέξε ελφο ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θχκαηνο. Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο-δηάδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο θχκα-

ηνο. Ζ εμήγεζε ηεο έιμεο ή ηεο άπσζεο δχν ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπ-

κάησλ. Σν θχκα θαζψο θηλείηαη, θαη ζπζηέιιεηαη θαη δηαζηέιιεηαη, δελ 

δηαιχεηαη, αιιά ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα ζψκα. Ση είλαη ηα ειεχζεξα ζε-

κειηψδε ηφληα ελφο θχκαηνο. Ζ εμήγεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ ειεθηξνκα-

γλεηηθνχ θνξηίνπ, ηεο δεκηνπξγίαο πεδίνπ νιφγπξα απφ ην ειεθηξνκα-

γλεηηθφ θχκα, αιιά θαη ε εμήγεζε ηεο παχζεο θαη ηνπ «ζβεζίκαηνο» ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο», ηνπ δεχηεξνπ βηβιίνπ καο, ζει. 95-100, 

αθελφο, αιιά θαη ζην θεθάιαην-ελφηεηα: «35. Ζ εμήγεζε φηη κεηά ηελ 

ζπκβνιή ησλ θπκάησλ, ηα ζεκεία ησλ νπνίσλ νη απνζηάζεηο r1 θαη r2 , 

απφ ηηο δχν πεγέο, δηαθέξνπλ θαηά αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο 
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θχκαηνο ι ηαιαληψλνληαη κε κέγηζην πιάηνο. Σφηε έρνπκε ελίζρπζε. Ζ 

εμήγεζε φηη κεηά ηελ ζπκβνιή ησλ θπκάησλ, ηα ζεκεία ησλ νπνίσλ νη 

απνζηάζεηο r1 θαη r2 , απφ ηηο δχν πεγέο, δηαθέξνπλ θαηά πεξηηηφ πνιια-

πιάζην ηνπ κήθνπο θχκαηνο (ι/2) κέλνπλ δηαξθψο αθίλεηα. Ζ εμήγεζε 

ηεο απφιπηεο εξεκίαο ζην θέληξν ελφο θπθιψλα», ηνπ δεχηεξνπ βηβιίνπ 

καο, ζει. 106-111, αθεηέξνπ, 

εμεγήζακε αλαιπηηθά πφηε απμάλεηαη θαη δηπιαζηάδεηαη ε ηζρχο δχν 

θπκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ (φηαλ ζπκπίπηνπλ νη θνξπθέο ησλ θ.ιπ.) θαη 

πφηε φρη (φηαλ δελ ζπκπίπηνπλ νη θνξπθέο ηνπο θ.ιπ.). 

 

Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη πξνθεηκέλνπ λα αλαηξεζεί 

ε ηζρχο ελφο ζεηζκηθνχ θχκαηνο, πξέπεη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεηζκηθφ 

θχκα, ζηελ πνξεία ηνπ λα ζπλαληήζεη άιιν ηζρπξφηεξφ ηνπ θχκα, αιιά 

λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο «ζπληνληζκφο αλαίξεζεο». Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

φξνο ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο λα ζπλαληήζεη ηελ θνηιία ηνπ ηερλεηνχ θχ-

καηνο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε εκείο. Μφλνλ έηζη κπνξεί λα εμαζζελήζεη 

θαη λα αλαηξεζεί ην ζεηζκηθφ θχκα. 

Με άιια ιφγηα ζθεθηφκαζηε σο εμήο: 

Θέινπκε λα πξνζηαηεπζεί κηα πεξηνρή απφ ηνλ ζεηζκφ, π.ρ. κηα πφιε. 

Κάησ αθξηβψο απφ ηελ πφιε απηή, θαη ζε θάπνην βάζνο, ζα έρνπκε 

ηνπνζεηήζεη «εθξεθηηθά», ψζηε κε ηελ ηερλεηή αλαηίλαμε πνπ ζα θά-

λνπκε λα παξάγνπκε θχκα. 

Γελ θηάλεη φκσο λα παξάγνπκε θχκα. Σν ηερλεηφ θχκα πξέπεη λα δε-

κηνπξγήζεη ηνλ ζπληνληζκφ αλαίξεζεο πνπ κηιήζακε πην πάλσ. Πξέπεη 

δειαδή ην ηερλεηφ θχκα λα κε ζπληνληζηεί κε ην ζεηζκηθφ, γηαηί ηφηε ζα 

ην απμήζεη. Απηά απνξξένπλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξακε πην πάλσ.  

 

ην ίδην παξαπάλσ ζρνιηθφ βηβιίν κε ηίηιν: «Φπζηθή» Β΄ Σάμε Γελη-

θνχ Λπθείνπ, Αιεμάθεο Νίθνο, Ακπαηδήο ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξ-

γνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πε-

ηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγα-

ληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδεί-

αο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην), ζηελ ζειίδα 261 δηα-

βάδνπκε:   

«Ο άλεκνο πξνθαιεί δηαθπκάλζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Όηαλ ε 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ γίλεη παξαπιήζηα κε ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο ησλ 

θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ε πδάηηλε επηθάλεηα ζπληνλίδεηαη 

κε ηνπο παικνχο ηνπ αέξα θαη ην θχκα εληζρχεηαη». 

Δπνκέλσο, 

πξνθχπηεη φηη θαη ε ηαρχηεηα παίδεη ξφιν ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θπκά-

ησλ. Αλ φκσο έρνπκε έλα θχκα, φπσο εμεγήζακε, γηα λα ην ζηακαηήζνπ-

κε, ηφηε δεκηνπξγνχκε έλα άιιν ηζρπξφηεξν θχκα, νπφηε ην εξρφκελν 

ζεηζκηθφ θχκα, κφιηο ζπλαληήζεη ην ηζρπξφηεξφ ηνπ, ακέζσο αλαηξείηαη 

ή κεηψλεηαη θαηά πνιχ. 
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Δμεγήζακε επίζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ «ηξημίκαηνο» ησλ ηδακηψλ 

(βι. θεθάιαην-ελφηεηα: «23. Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ζεηζκηθψλ 

θπκάησλ αλαιπηηθά. Ζ παξαγσγή ησλ δηακήθσλ, φζν θαη ησλ εγθάξζησλ 

θπκάησλ. Ζ εμήγεζε ηεο παχζεο ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο. Ζ εμήγεζε φηη 

ηα εγθάξζηα θχκαηα S, δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ηα πγξά, ζε 

αληίζεζε κε ηα δηακήθε θχκαηα P.Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζεη-

ζκηθψλ θπκάησλ Love (L), Rayleigh (R) θαη Stonley (S).Ζ εμήγεζε ησλ 

εγθάξζησλ θπκάησλ πνπ ζρεκαηίδνπλ γσλία 90
ν
», ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ 

καο, ζει. 70-77). 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζπάζεηα πξφγλσζεο ελφο ζεηζκνχ, απηφ γηα λα γί-

λεη θαηαιεπηφ πξέπεη λα γλσξίζνπκε ηη αθξηβψο πεξηέρεη ην εζσηεξηθφ 

ηεο Γεο καο. Απηφ ζα επηρεηξήζνπκε πην θάησ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα 

«επηζηξαηεχζνπκε» ηηο γλψζεηο καο ζην εθθξεκέο. 
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27. ην εζσηεξηθό ηεο Γεο καο έρνπκε ηα δύν είδε ζεκειησδώλ ηό-

λησλ. 

Απηά: 

α) Απσζνύληαη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, νπόηε ηόηε πα-

ξάγνπλ απσζηηθέο δπλάκεηο. Καζώο, δειαδή, απηέο απσζνύληαη: α1) 

παξάγνπλ ηελ άπσζε ησλ ππξεληθώλ ξεπκάησλ από ην εζσηεξηθό 

ηεο Γεο καο, θαη α2) έιθνπλ θαη ύιε από ην εζσηεξηθό ηεο Γεο ηελ 

νπνία νδεγνύλ πξνο ηηο πεξηνρέο άπσζήο ησλ πνπ εθηείλνληαη από 

ηνλ εμσηεξηθό ππξήλα κέρξη θαη ηελ δηάηξεζε ηνπ θινηνύ ηεο. 

β) Έιθνληαη, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, θαη θαζώο έιθνπλ 

θαη πιηθά από ην εζσηεξηθό ηεο, ηα ζπκπηέδνπλ νπόηε παξάγεηαη ν 

ζπκπαγήο ππξήλαο ηεο Γεο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ πεπιαηπζκέλνπ ηεο ζθαίξαο ηεο Γεο ζηελ ηζεκεξη-

λή ηεο δώλε. 

Ζ έλσζε ηνπ κηθξόθνζκνπ κε ηνλ καθξόθνζκν.  

 

 

Γξάθεθε πην πάλσ ζρεηηθά: 

«Σα θχκαηα Pθαη Sζπλεπψο δηαδίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο αιιά 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά. Δπεηδή ν ππξήλαο είλαη πγξφο ηα θχκαηα 

S(εγθάξζηα) δελ ηνλ δηαπεξλνχλ θαη αθνινπζνχλ ηηο πνξείεο πνπ θαίλν-

ληαη ζηελ εηθφλα 18». 

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

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηη-

ηνχην), ζει. 259 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Σν φηη, φκσο, ηα εγθάξζηα ζεηζκηθά θχκαηα δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ 

ηνλ ππξήλα ηεο Γεο, δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά θαη σο ε «κφλε εμήγεζε» 

φηη ε αηηία είλαη κφλνλ ε εθπνκπή ηζρπξφηεξσλ θπκάησλ απφ ην εζσηε-

ξηθφ ηεο Γεο, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ ζηελ ελφηεηα: «30. Ζ εμή-

γεζε πνπ ηα θχκαηα P  (πξσηεχνληα) κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηνλ εζσ-

ηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο. Ζ εμήγεζε, ν άιινο ιφγνο, πνπ ηα θχκαηα S 

(δεπηεξεχνληα) δελ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο 

Γεο. Ζ εμήγεζε ηνπ ζπκπαγνχο ππξήλα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, κφλνλ 

θαηά ηελ Φάζε ηεο έιμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο». 
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Ο άιινο ιφγνο είλαη φηη ν ππξήλαο ζηελ Φάζε ηεο έιμεο κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, παξάγεη ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο καο, φπσο ζα 

εμεγήζνπκε πην θάησ αλαιπηηθφηεξα. 

Πην πάλσ, ζηελ ελφηεηα: «27. ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο έρνπκε ηα 

δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ. Απηά: α) Απσζνχληαη, ζηηο ζρεηηθά θνληη-

λέο απνζηάζεηο, νπφηε ηφηε παξάγνπλ απσζηηθέο δπλάκεηο. Καζψο, δεια-

δή, απηέο απσζνχληαη: α1) παξάγνπλ ηελ άπσζε ησλ ππξεληθψλ ξεπκά-

ησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο, θαη α2) έιθνπλ θαη χιε απφ ην εζσ-

ηεξηθφ ηεο Γεο ηελ νπνία νδεγνχλ πξνο ηηο πεξηνρέο άπσζήο ησλ πνπ ε-

θηείλνληαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ππξήλα κέρξη θαη ηελ δηάηξεζε ηνπ θινηνχ 

ηεο. β) Έιθνληαη, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, θαη θαζψο έιθνπλ 

θαη πιηθά απφ ην εζσηεξηθφ ηεο, ηα ζπκπηέδνπλ νπφηε παξάγεηαη ν ζπ-

κπαγήο ππξήλαο ηεο Γεο. Ζ εμήγεζε ηνπ πεπιαηπζκέλνπ ηεο ζθαίξαο 

ηεο Γεο ζηελ ηζεκεξηλή ηεο δψλε. Ζ έλσζε ηνπ κηθξφθνζκνπ κε ηνλ κα-

θξφθνζκν», εμεγήζακε φηη ηα εγθάξζηα θχκαηα επεηδή θέξνπλ θαη χιε 

δελ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε εθπεκπφκελα ηζρπξά θχκαηα απφ ηνλ εζσηε-

ξηθφ ππξήλα ηεο Γεο απσζνχλ ηα εξρφκελα πξνο απηά εγθάξζηα ή δεπηε-

ξεχνληα θχκαηα, ιφγσ ηεο χιεο πνπ θέξνπλ. 

Σν φηη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο μεθηλνχλ ηέηνηα θχκαηα απ-

ηφο είλαη ν ιφγνο πνπ απηά απσζνχλ αιιά θαη εθηξέπνπλ ηελ πνξεία ησλ 

εξρφκελσλ πξνο ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα δεπηεξεχνληα θχκαηα. Απηή είλαη 

ε εμήγεζε ηεο εθηξνπήο ησλ δεπηεξεπφλησλ θπκάησλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

ππξήλα ηεο Γεο. 

 

Κη απηφ, ην ηειεπηαίν, ην ζέηνπκε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

1) Απφ ηνλ ππξήλα ηεο Γεο παξάγνληαη ξεχκαηα, ηα ππξεληθά ξεχκα-

ηα.  

Ζ παξαγσγή ησλ ξεπκάησλ έρεη λα θάλεη κε ην θαηλφκελν ηεο άπσζεο 

ηεο κάδαο ηεο χιεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο πξνο ηνλ γχξσ ηεο ρψξν. 

2) Ζ δεκηνπξγία ησλ εθαηζηείσλ, ε εθηίλαμε ησλ πιηθψλ ηνπ θαη ε έ-

θιπζε ηνπ κάγκαηνο-ιάβαο.  

Λέκε δειαδή φηη φηαλ απηά ηα εζσηεξηθά θχκαηα ηνπ ππξήλα ηεο Γεο 

απμεζνχλ, ηφηε έιθνπλ θαη κάδα απφ ην εζσηεξηθφ ηεο θαη ηελ βγάδνπλ 

έμσ ζηελ επηθάλεηά ηεο κε ηελ κνξθή ηεο ιάβαο. Έρνπκε ηφηε ηελ έθξε-

με ηνπ εθαηζηείνπ ή ηελ έθιπζε κάγκαηνο. 

3) Ζ δεκηνπξγία ησλ ζεηζκψλ θαη ηεο κεηαθίλεζεο ή ηνπ ζπαζίκαηνο 

ησλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ. 

Αλ φκσο απηά ηα ππξεληθά ξεχκαηα απμεζνχλ αξθεηά θαη απφ πάλσ 

ηνπο δελ βξεζεί δηέμνδνο, φπσο π.ρ. απηή ελφο εθαηζηείνπ ή θελφ κεηαμχ 

ηεθηνληθψλ πιαθψλ, ηφηε: 

3α) Αλ ε ηζρχο ηεο απσζνχκελεο απφ ηνλ ππξήλα ηεο Γεο κάδαο είλαη 

αζζελήο θνπλάεη κηα νιφθιεξε ηεθηνληθή πιάθα ηεο Γεο. 
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3β) Αληίζεηα, αλ είλαη ηζρπξή, ηφηε ζπάδεη ηελ ίδηα ηελ ηεθηνληθή πιά-

θα θαη δεκηνπξγεί λέεο ξεγκαηψζεηο ζηνλ θινηφ ηεο Γεο. 

3γ) Αλ είλαη αθφκε πην ηζρπξή απηή ε άπσζε ησλ πιηθψλ ηνπ εζσηε-

ξηθνχ ηεο Γεο, ηφηε δελ ζπάδεη απιά ηελ ιηζνζθαηξηθή πιάθα ηεο Γεο 

πνπ βξίζθεηαη απφ πάλσ ηεο, αιιά εθρχλεηαη ζηνλ γχξσ απφ ηελ Γε δηα-

ζηεκηθφ ρψξν θαη γεκίδεη απηφλ κε ην κάγκα απηφ πνπ θαζψο ζηεξεν-

πνηείηαη (θαζψο θξπψλεη) δεκηνπξγεί έλα ζσξφ κηθξνζσκαηίδηα. 

 

Δπνκέλσο, επεηδή ζπληξέρνπλ φινη νη ιφγνη πνπ καο νδεγνχλ ζην ζπ-

κπέξαζκα φηη ζηνλ ππξήλα ηεο Γεο δελ ππάξρνπλ απιά ξεπζηέο κάδεο, 

δελ είλαη κφλνλ πγξφο απηφο, αιιά επηπιένλ απφ εθεί εμαζθνχληαη ηζρπ-

ξφηαηεο απσζηηθέο δπλάκεηο, αληίζεηεο ηεο βαξχηεηαο, απηφ ζεκαίλεη φηη 

γηα λα έρνπκε άπσζε πξέπεη λα έρνπκε δχν πάξα πνιχ ηζρπξά θνξηία 

πνπ θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν θαη απσζνχληαη, ελψ 

θαηά ηελ άπσζή ηνπο έιθνπλ θαη χιε. 

χκθσλα φκσο κε ηα φζα κέρξη ηψξα έρνπκε εμεγήζεη, ηέηνηα θνξηία 

είλαη: ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ. Γειαδή φηαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπκε καο είλαη γλσ-

ζηά, έρνπκε θάζε ιφγν λα ππνινγίδνπκε θαη ηηο αηηίεο πνπ ηα παξάγνπλ. 

Δπνκέλσο, 

πξνθχπηεη φηη ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο έρνπκε ηα δχν είδε ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ. 

 

Δπνκέλσο: 

ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο έρνπκε ηα δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Απηά: 

α) Απσζνχληαη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, νπφηε ηφηε παξά-

γνπλ απσζηηθέο δπλάκεηο. Καζψο, δειαδή, απηέο απσζνχληαη: α1) παξά-

γνπλ ηελ άπσζε ησλ ππξεληθψλ ξεπκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο 

καο, θαη α2) έιθνπλ θαη χιε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ηελ νπνία νδε-

γνχλ πξνο ηηο πεξηνρέο άπσζήο ησλ πνπ εθηείλνληαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

ππξήλα κέρξη θαη ηελ δηάηξεζε ηνπ θινηνχ ηεο. 

 

β) Απηά ηα ππξεληθά φκσο ξεχκαηα είλαη ζπλερή ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Γεο καο. Απφ απηφ πξνθχπηεη φηη νη δπλάκεηο άπσζεο, ζε θάπνηα ζηηγκή 

παχνπλ, νπφηε εμαζθνχληαη νη δπλάκεηο έιμεο ησλ. Σφηε μαλά έρνπκε ηελ 

δεκηνπξγία κεγάιεο κάδαο ζηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο, ηεξάζηηαο 

κάδαο, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά κα-

θξηλέο απνζηάζεηο κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ηφηε έι-

θνπλ θαη κάδεο ησλ θαη έηζη ηηο ζπκπηέδνπλ θη απηέο θαζψο έιθνληαη. ηε  

θάζε απηή δεκηνπξγείηαη κηα πάξα πνιχ ζπκπαγέζηαηε κάδα ζηνλ εζσ-

ηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο καο. 
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ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απηά ηα ζεκειηψδε 

ηφληα απσζνχληαη, νπφηε παξάγεηαη πάιη άπσζε ηνπ βαξπηηθνχ πιηθνχ 

απφ ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο καο.  

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο απηά ηα ζεκειηψδε 

ηφληα έιθνληαη, νπφηε παξάγεηαη πάιη έιμε ηνπ βαξπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ζπκπαγέζηαηνπ ππξήλα. 

 

Μάιηζηα ιφγσ ηεο ζπλερνχο απηήο έιμεο θαη άπσζεο ηνπ βαξπηηθνχ 

πιηθνχ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε φπνπ απσζείηαη ην βαξπηηθφ απηφ πιηθφ 

έρνπκε ηελ κφληκε πίεζε ηεο ζθαίξαο ηεο Γεο, νπφηε απηή αληί λα είλαη 

κηα κεγάιε ζθαίξα, έρεη πεπιαηπζκέλε ηελ ηζεκεξηλή ηεο δψλε, αθξηβψο 

επεηδή εθεί απνθάησ εμαζθνχλ ηηο πηέζεηο ηνπο απηέο νη απσζνχκελεο 

βαξπηηθέο κάδεο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηφζν ε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξφθνζκνπ 

(πξσηφληα-ειεθηξφληα),κ φζν θαη εθείλε ηνπ καθξφθνζκνπ είλαη ε ίδηα, 

επεηδή ζηεξίδνληαη πάλσ αθξηβψο ζηα ίδηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Με άιια ιφγηα ηα ζεκειηψδε ηφληα φπσο ζπζηέιινληαη ζηνπο δχν ζπ-

κπάληεηνπο πφινπο θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαζηέιινληαη, ην ίδην γίλεηαη θαη 

ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, αιιά ην 

ίδην γίλεηαη θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο. Σειηθά θαη ε θαξδηά καο ζπ-

ζηέιιεηαη θαη δηαζηέιιεηαη θαηά παξφκνην ηξφπν… 

 

Πνιιά άιια θαηλφκελα εξκελεχνληαη απφ ηα παξαπάλσ. Παξαθάησ 

ζα δνχκε θη άιια παξαδείγκαηα-εθαξκνγέο θαη ζα επαλέιζνπκε θαη πάιη 

ζην ζεηζκηθφ θχκα θαη ηελ ελέξγεηά ηνπ. 
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28. Ζ εμήγεζε όηη ην εθθξεκέο έρεη ζηαζεξέο πεξηόδνπο θαη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ρξνλόκεηξν. 

Ζ επαιήζεπζε όηη ν εζσηεξηθόο ππξήλαο ηεο Γεο από ηνλ νπνίν 

εμαζθείηαη ε βαξύηεηα έρεη ζρήκα ζθαίξαο θαη όηη βξίζθεηαη ζηελ 

ηζεκεξηλή δώλε. 

Ζ πξνζπάζεηα πξόγλσζεο ελόο ζεηζκνύ από ηηο κεηαβνιέο ηνπ ζπ-

ληειεζηή βαξύηεηαο g. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Ραδηνζήκαηνο θαη ε πξνζπάζεηα εμήγεζεο κέζσ 

ηεο κειέηεο απηνύ πξόγλσζεο ησλ βαξπηηθώλ ζεηζκώλ. 

 

 

«5.2 Σν απιφ εθθξεκέο 

Σν απιφ εθθξεκέο απνηειείηαη απφ έλα κηθξφ ζψκα θξεκαζκέλν απφ 

λήκα κήθνπο lπνπ ην άιιν άθξν ηνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζ’ έλα ζηαζεξφ 

ζεκείν. 

Όηαλ ην ζψκα ηζνξξνπεί, ην λήκα είλαη θαηαθφξπθν. Αλ ην ζψκα α-

πνκαθξπλζεί απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο εθηειεί ηαιάλησζε αλάκεζα ζηηο 

δχν αθξαίεο ζέζεηο Β θαη Γ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.7. 

 

 

 
 

Δθφζνλ ην εθθξεκέο εθηειεί ηαιάλησζε, ε θίλεζή ηνπ πεξηγξάθεηαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο ηαιάλησζεο, δειαδή ηελ πεξίνδν, ηελ 

ζπρλφηεηα θαη ην πιάηνο (εηθφλα 5.7). 
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Ζ πην γλσζηή εθαξκνγή ηνπ εθθξεκνχο αθνξά ζηελ κέηξεζε ηνπ ρξφ-

λνπ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επνκέλσο, ε απάληεζε ζην εξψ-

ηεκα: 

Πσο εμαξηάηαη ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ελφο απινχ εθθξεκνχο απφ ηε  

κάδα ηνπ, ην κήθνο ηνπ λήκαηνο θαη ην πιάηνο ηαιάλησζεο; 

Πεηξακαηηθά πξνθχπηεη φηη ε πεξίνδνο ηνπ εθθξεκνχο είλαη αλεμάξηε-

ηε ηεο κάδαο θαη ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο, εθφζνλ ε κέγηζηε ηηκή ηεο 

γσλίαο ζ είλαη κηθξφηεξε απφ 15 κνίξεο (εηθφλα 5.7). Δμαξηάηαη κφλν 

απφ ην κήθνο (L) ηνπ λήκαηνο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο g. 

Απνδεηθλχεηαη φηη ε πεξίνδνο ηνπ απινχ εθθξεκνχο δίλεηαη απφ ηελ 

εμίζσζε…. 

Παξαηήξεζε φηη ν ρξφλνο κηαο πιήξνπο ηαιάλησζεο ηνπ εθθξεκνχο 

(δειαδή ε πεξίνδφο ηνπ) είλαη ζηαζεξφο. Δπνκέλσο, ην εθθξεκέο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρξνλφκεηξν. 

Ζ πεξίνδνο ηνπ εθθξεκνχο απμάλεηαη κε ην κήθνο θαη ειαηηψλεηαη κε 

ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο. Έλα εθθξεκέο πνπ έρεη κεγάιν κήθνο έρεη 

κεγαιχηεξε πεξίνδν απφ έλα άιιν, κηθξφηεξνπ κήθνπο. 

Αλ απμεζεί ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο (g), ε πεξίνδνο κεηψλεηαη.  

[…] Γειαδή ζηνπο πφινπο ην εθθξεκέο ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη κηα πιήξε ηαιάλησζε απ’ φηη ζηνλ ηζεκεξηλφ. 

Αληίζεηα αλ κεηαθεξζεί απφ ηε Γε ζηε ειήλε φπνπ ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο είλαη πνιχ κηθξφηεξε ε πεξίνδνο ζα απμεζεί πεξίπνπ θαηά 2,5 

θνξέο. 

 

 
 

Μεηξψληαο ην κήθνο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ εθθξεκνχο κπνξνχκε λα 

βξνχκε ηελ ηνπηθή επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο. Σέηνηεο κεηξήζεηο  ρξεζη-
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κνπνηνχληαη ζπρλά ζηε Γεσθπζηθή. Ζ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηε-

ηαο ζ’ έλα ηφπν επεξεάδεηαη απφ ηνπηθά θνηηάζκαηα κεηαιιεχκαηνο ή 

πεηξειαίνπ επεηδή ε ππθλφηεηά ηνπο δηαθέξεη απφ απηή ηνπ πεξίγπξνπ. 

πλεπψο αθξηβείο κεηξήζεηο ηνπ gζηελ επηθάλεηα δίλνπλ ζπρλά πνιχηη-

κεο πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ησλ θνηηαζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην ππέ-

δαθνο». 

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

βιίσλ, νκάδα ζπγγξαθήο ησλ: Αλησλίνπ Νηθφιανο, Γεκεηξηάδεο Πα-

λαγηψηεο, Κακπνχξεο Κσλ/λνο, Παπακηράιεο Κσλ/λνο, Παπαηζίκπα 

Λακπξηλή, Υαηδεηζνκπάλεο Θεφθηινο, Αζήλα 2001, ζει. 157-158. 

 

  

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ εμήγεζε είλαη απιή. 

Οη αησξήζεηο κηθξνχ βάξνπο «βιέπνπλ» ηηο βαξπηηθέο κάδεο ηνπ εζσ-

ηεξηθνχ ηεο Γεο, θαζψο απηέο απσζνχληαη. Γειαδή ε ζθαίξα ηνπ εθθξε-

κνχο παξαθνινπζεί απηέο αθξηβψο ηηο απσζνχκελεο βαξπηηθέο κάδεο, 

ζηελ Φάζε ηεο άπσζήο ηνπο, αιιά θαη ηεο έιμεο ηνπ βαξπηηθνχ πιηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη ηνλ ζπκπαγή ππξήλα ηεο. 

 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ, επίζεο φηη: «Ζ πεξίνδνο ηνπ εθθξεκνχο απμά-

λεηαη κε ην κήθνο θαη ειαηηψλεηαη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο». 

Απηφ εμεγείηαη επεηδή ην βάξνο ηνπ εθθξεκνχο έιθεηαη απφ ην βαξπηη-

θφ πιηθφ ηνπ εζσηεξηθνχ ππξήλα ηεο Γεο. Όζν πην καθξηά απέρεη ην εθ-

θξεκέο απφ ην βαξπηηθφ απηφ πιηθφ, ή αιιηψο φζν απνκαθξπλφκαζηε 

απφ ην εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο, κεηψλεηαη ε βαξχηεηα (επεηδή αθξη-

βψο απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ εζηία πνπ πξνθαιεί ηελ βαξχηεηα). 

Δπίζεο, γξάθεθε πην πάλσ φηη: «Αλ απμεζεί ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηε-

ηαο (g), ε πεξίνδνο κεηψλεηαη». 

Απηφ εμεγείηαη επεηδή αχμεζε ηεο βαξχηεηαο ζεκαίλεη φηη πιεζηάδνπ-

κε πην πνιχ πξνο ην βαξπηηθφ απηφ πιηθφ πνπ πξνθαιεί ηελ βαξχηεηα. 

Απηφ ην πιηθφ ινηπφλ βξίζθεηαη ζηελ δψλε ηνπ ηζεκεξηλνχ θαη βξί-

ζθεηαη ζε πεξηνρή «ζθαίξαο», ή αιιηψο ν εζσηεξηθφο ππξήλαο ηεο Γεο 

έρεη ην ζρήκα ζθαίξαο. 

 

Σν κήθνο ηνπ ζρνηληνύ παίδεη ηνλ εμήο ξφιν: 

Τπάξρεη αλαινγία ζηελ θίλεζε ηεο ζθαίξαο ηνπ εθθξεκνχο κε ηελ κε-

ηαθίλεζε ηεο κάδαο ηνπ εζσηεξηθνχ ππξήλα ηεο Γεο.  

Γηα λα ξπζκηζηεί απηή ε αλαινγία, ρξεζηκνπνηνχκε ην θαηάιιειν κή-

θνο ζρνηληνχ, ελψ ζηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο ρξεζηκνπνηνχληαη α-

λάινγεο ηζρχνο θνξηία καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Πξνθεη-
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κέλνπ ινηπφλ λα ππάξμεη έλαο ηέηνηνο ζπγρξνληζκφο επηιέγεηαη ην ζσζηφ 

κήθνο ηνπ ζρνηληνχ καο. 

 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Μεηξψληαο ην κήθνο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ 

εθθξεκνχο κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ ηνπηθή επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο. 

Σέηνηεο κεηξήζεηο  ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηε Γεσθπζηθή». 

Σν κέγεζνο g, φκσο, εμεγήζακε φηη είλαη ε ηζρχο ηεο βαξχηεηαο ή αι-

ιηψο ε ηζρχο ηνπ βαξπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

ππξήλα (ζπζηέιιεηαη θαη έιθεηαη) ή απσζείηαη (δηαζηέιιεηαη). 

Γηα λα κπνξεί φκσο απηφ ην πιηθφ λα εθηνμεπζεί ζε κεγαιχηεξεο απν-

ζηάζεηο θαη λα ρηππήζεη πάλσ ζηνλ θινηφ ηεο Γεο πνιχ ηζρπξά ψζηε λα 

κεηαθηλήζεη ηεθηνληθή πιάθα θαη λα παξάγεη ζεηζκφ, απηφ ζεκαίλεη φηη 

έρεη απμεζεί ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ, ζηελ θάζε ηεο άπσζήο 

ησλ. Έηζη, αλ απμεζεί ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηφηε απηφ ην βαξπηηθφ πιηθφ απ-

μάλεηαη, εθφζνλ πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ πεξηζζφηεξν βα-

ξπηηθφ πιηθφ θαη θαηά ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ εθηνμεχνπλ απηφ ζε 

καθξχηεξεο απνζηάζεηο αιιά θαη κε πην ηζρπξή πίεζε, ην νπνίν έρεη σο 

απνηέιεζκα ην ηαξαθνχλεκα νιφθιεξεο ηεθηνληθήο πιάθαο.  

Σέηνηα ηζρχο π.ρ. ή αιιηψο ηέηνηα αχμεζε ηνπ θνξηίνπ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο κπνξεί λα ζπκβεί αλ έρνπκε έληνλεο 

εθξήμεηο ζηνλ ήιην, νπφηε απμάλεηαη θαη ε εθπνκπή ηέηνησλ θνξηίσλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ (αθνχ φπσο εμεγήζακε κε ηελ πςειή ζεξκνθξαζία πα-

ξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα). 

Βέβαηα, ν ίδηνο δελ έρσ θάπνηα φξγαλα. Όινο ν ππνινγηζκφο φκσο γί-

λεηαη κε βάζε ηελ ινγηθή, φπσο αθξηβψο εξγάδνληαλ θαη νη αξραίνη πξφ-

γνλνί καο. 

 

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε αλ ζα ελεξγν-

πνηεζεί ζεηζκηθά ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο είλαη ην ιεγφκελν Ραδηνζήκα 

ηεο. 

Γηα ηελ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Ραδηνζήκαηνο φκσο βιέπε πην 

θάησ ζηελ ελφηεηα: «30. Ζ εμήγεζε πνπ ηα θχκαηα P  (πξσηεχνληα) 

κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο. Ζ εμήγεζε, ν 

άιινο ιφγνο, πνπ ηα θχκαηα S (δεπηεξεχνληα) δελ κπνξνχλ λα δηαπεξά-

ζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο. Ζ εμήγεζε ηνπ ζπκπαγνχο ππξήλα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, κφλνλ θαηά ηελ Φάζε ηεο έιμεο ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ηεο. Ζ έλλνηα ηεο βαξχηεηαο. Ζ βαξχηεηα απνηειείηαη απφ 

δχν Φάζεηο: Ζ πξψηε θάζε είλαη ε βαξχηεηα ή ε έιμε κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ θαη ε δεχηεξε θάζε είλαη ε άλσζε ή ε άπσζε κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Ραδηνζήκαηνο ζην 

εζσηεξηθή ηεο Γεο καο».  

Σν γξάθεκα ηνπ Ραδηνζήκαηνο ινηπφλ, ζηηο πην ειάρηζηεο απνθιίζεηο 

ηνπ ίζσο καο δίλεη κηα εηθφλα γηα ηελ απμνκείσζε ησλ δπλάκεσλ ησλ ζε-
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κειησδψλ ηφλησλ πνπ πξνθαινχλ απηφ. ε πεξίπησζε αχμεζήο ηνπ, ζε-

καίλεη φηη π.ρ. πέξαλ ελφο νξίνπ λα έρνπκε ηηο δπλάκεηο άπσζεο ζην εζσ-

ηεξηθφ ηεο γεο πνιχ ηζρπξέο ψζηε λα δηαθχγνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 

βίαηα θαη λα εθηνμεπζεί ην βαξπηηθφ πιηθφ ηεο πάλσ ζηνλ θινηφ ηεο κε 

φ,ηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηζρπξέο δνλήζεηο αθφκε θαη ζε κέξε-πεξηνρέο πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ξήγκαηνο. 

Γηα ην βαξπηηθφ πιηθφ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζα κηιήζνπκε θαη πην θάησ. 
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29. Ζ έλλνηα ηεο παξαγσγήο ηνπ ρξόλνπ. 

Πνπ έγθεηηαη ε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ ρξόλνπ. 

 

 

 
 

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

βιίσλ, νκάδα ζπγγξαθήο ησλ: Αλησλίνπ Νηθφιανο, Γεκεηξηάδεο Πα-

λαγηψηεο, Κακπνχξεο Κσλ/λνο, Παπακηράιεο Κσλ/λνο, Παπαηζίκπα 

Λακπξηλή, Υαηδεηζνκπάλεο Θεφθηινο, Αζήλα 2001, ζει. 159. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα κε ηα ιφγηα ηεο αθελφο,  

αιιά θαη ην θείκελν ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο πνπ έιεγε:  

«[…] Γειαδή ζηνπο πφινπο ην εθθξεκέο ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη κηα πιήξε ηαιάλησζε απ’ φηη ζηνλ ηζεκεξηλφ. 

Αληίζεηα αλ κεηαθεξζεί απφ ηε Γε ζηε ειήλε φπνπ ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο είλαη πνιχ κηθξφηεξε ε πεξίνδνο ζα απμεζεί πεξίπνπ θαηά 2,5 

θνξέο», αθεηέξνπ, 

Μαο δίλνπλ λα θαηαιάβνπκε φηη ε παξαγσγή ηνπ ρξφλνπ νθείιεηαη 

αθξηβψο ζηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Ζ ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη απηή πνπ καο δίλεη ηελ γξεγνξφ-

ηεξε έιμε ησλ (θαη ζπλεπψο θαη ηελ έιμε ηνπ βαξπηηθνχ πιηθνχ ζην θέ-

ληξν ηνπ πιαλήηε-απιαλή), αιιά θαη ηελ γξεγνξφηεξε άπσζή ηνπο. 

Δπνκέλσο ιέκε φηη ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη απηή πνπ πα-

ξάγεη ην κέγεζνο ηνπ ρξφλνπ ζην ζχκπαλ. 
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Ο ρξφλνο βέβαηα είλαη δηαθνξεηηθφο φηαλ έρνπκε δηαθνξεηηθή ηελ ηζρχ 

απηή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Έηζη, άιινο είλαη ν ρξφλνο ζε κηα καχξε ηξχπα, άιινο ζηελ Γε, άιινο 

ζηελ ειήλε θ.ν.θ. 

Έηζη εμεγείηαη θαη ην φηη ν ρξφλνο είλαη ζρεηηθφο.  
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30. Ζ κειέηε-εμέηαζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο κε βάζε ηηο παξα-

ηεξήζεηο καο ζην εθθξεκέο. 

 

 

Γηα λα κειεηήζνπκε θαιχηεξα ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο, κειεηνχκε 

ην ίδην ην εθθξεκέο. 

θεθηφκαζηε δειαδή κεξηθά πξάγκαηα ηνπ εθθξεκνχο θαη θάλνπκε ηηο 

εμήο ζθέςεηο: 

 

1ν. Ο πξψηνο λφκνο ηνπ εθθξεκνχο πνπ δηαηχπσζε ν Γαιηιαίνο, ιέγεη 

φηη «Οη αησξήζεηο κηθξνχ πιάηνπο είλαη ηζφρξνλεο» θαη δελ κηιάεη γηα ηηο 

αησξήζεηο κεγάινπ πιάηνπο. 

Απηφο ν λφκνο ηνπ εθθξεκνχο έρεη λα θάλεη κε ηελ βαξχηεηα. 

Σν εθθξεκέο επνκέλσο απηφ πνπ είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα 

εθηειεί ακείσηεο ηαιαληψζεηο, εμαξηάηαη απνιχησο απφ ηελ βαξχηεηα 

ηεο Γεο. 

Αλ ινηπφλ ην εθθξεκέο εμαξηάηαη απνιχησο απφ ηελ βαξχηεηα ηεο 

Γεο, ην εξψηεκα είλαη: γηαηί λα εθηειεί ακείσηεο ηαιαληψζεηο αλ ε Γε 

καο έθεξε έλα θαη κφλνλ έλα βαξπηηθφ ηεο θέληξν. Με άιια ιφγηα ην εθ-

θξεκέο έπξεπε λα ζηακαηήζεη, αθνχ ζα αησξνχληαλ απφ ηελ βαξχηεηα, 

πνπ ζα είρε ηφηε έλα θαη κφλνλ έλα βαξπηηθφ θέληξν. ε θάπνην ρξφλν νη 

ηαιαληψζεηο ηνπ ζα έπξεπε λα ήζαλ κεηνχκελεο, φζν δειαδή λα εμαζζε-

λίζεη ε επηηάρπλζε πνπ είρε πάξεη αξρηθά. 

Όκσο βιέπνπκε απηφ λα θηλείηαη πάξα πνιχ ρξφλν ζπλέρεηα θαη επν-

κέλσο δελ είλαη ε επηηάρπλζε πνπ ην θηλεί έηζη επί ηφζελ ψξα.  

Σν κέγεζνο ηεο επηηάρπλζεο δειαδή έρεη λα θάλεη κε ηνλ ρξφλν θαη 

ζηακαηάεη θάπνηε.  

Δδψ φκσο δελ ηζρχεη απηφ, γη’ απηφ ιέκε φηη δελ είλαη ε επηηάρπλζε 

πνπ θηλεί ηελ ζθαίξα ηνπ εθθξεκνχο. 

Σφηε πνηνο θηλεί ηελ ζθαίξα απηή; 

 

Θεσξνχκε ινηπφλ, φηη γηα λα θηλείηαη ζηαζεξά ην βάξνο ηνπ εθθξε-

κνχο, απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηα δχλακε ην έιθεη. Κη απηφ ην ζεσξνχκε 

θαη ην ζθεθηφκαζηε επεηδή δελ κπνξεί επ’ άπεηξν λα θηλείηαη ην βάξνο 

ηνπ εθθξεκνχο. 

Ζ δχλακε φκσο πνπ ην έιθεη, δελ είλαη κηα, αιιά δχν θαη κάιηζηα βξί-

ζθνληαη ζην κέξνο φπνπ έιθεηαη ε ζθαίξα ηνπ εθθξεκνχο. 

Απηφ αθφκε-αθφκε καο δείρλεη φηη ηα δχν απηά βαξπηηθά θέληξα ηεο 

Γεο καο ελεξγνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ρξφλν πνπ ην εθθξεκέο εθηειεί κηα 

νιφθιεξν ηαιάλησζε, δειαδή ελεξγνπνηνχληαη κηα θνξά θάζε δεπηεξφ-

ιεπην.  

Αθφκε-αθφκε απηφ ζεκαίλεη φηη ην κέγεζνο ηνπ ρξφλνπ ην νξίδνπλ ηα 

δχν απηά βαξπηηθά θέληξα φζνλ αθνξά ηελ Γε καο. 
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Δπνκέλσο, γηα λα κπνξεί λα θηλείηαη κφληκα ην βάξνο ηνπ εθθξεκνχο, 

ζεκαίλεη φηη κέζα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο απηφ ην βάξνο έιθεηαη, θαη κά-

ιηζηα έιθεηαη απφ δχν επηκέξνπο βαξπηηθά θέληξα, ηα νπνία έιθνπλ απηφ 

ην βάξνο. 

 

2ν. Παίξλνπκε ηψξα δχν ζθαίξεο α θαη β. Ζ ζθαίξα α είλαη βαξχηεξε 

απφ ηελ ζθαίξα β. Κξεκνχκε ηηο δχν απηέο ζθαίξεο απφ δχν εθθξεκή πνπ 

θέξνπλ ην ίδην κήθνο ζρνηληνχ. Σξαβνχκε κεηά ηηο δχν ζθαίξεο ησλ ψζηε 

λα ζρεκαηίδνπλ ηελ ίδηα γσλία εθθίλεζήο ησλ θαη αθήλνπκε ηα βάξε 

ηνπο λα θάλνπλ αησξήζεηο. Πεξηκέλνπκε λα δνχκε ην απνηέιεζκα. 

ε ιίγε ψξα ζα δνχκε φηη πξψηα ζηακαηάεη ε κηθξή ζθαίξα β θαη κεηά 

ε βαξχηεξε ζθαίξα α. Αλ ε βαξχηεηα είρε έλα κφλν θέληξν, ηφηε ζα έ-

πξεπε ινγηθά πξψηα λα ζηακαηήζεη ε βαξχηεξε ζθαίξα, γηαηί απφ ηνλ 

λφκν ηεο βαξχηεηαο ζα έιθνληαλ ην βαξχηεξν ζψκα (ε ζθαίξα α) επεηδή 

ζε απηφ εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ε βαξχηεηα. Δδψ φκσο ζπκβαίλεη ην α-

ληίζεην θαη ε εμήγεζε απηνχ είλαη φηη πξάγκαηη ε βαξχηεηα έιθεη ην βα-

ξχηεξν απφ ηα δχν ζψκαηα πνπ είλαη ε ζθαίξα α. (Άιισζηε αλ αθήζνπ-

κε ζε ειεχζεξε πηψζε δχν ζψκαηα λα πέζνπλ απφ ην ίδην χςνο ην βαξχ-

ηεξν ζα ειρζεί ηζρπξφηεξα θαη ζα πέζεη πξψην πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο). Αλ πνχκε φηη ν ιφγνο δειαδή πνπ ε κηθξή ζθαίξα β ζηακαηάεη λσ-

ξίηεξα απφ ηελ κεγαιχηεξε-βαξχηεξε ζθαίξα α είλαη φηη ε κεγαιχηεξε 

ζθαίξα α θέξεη κεγαιχηεξε επηηάρπλζε, απηφ δελ ηζρχεη, επεηδή, φπσο 

εμεγήζακε, αλ αθήζνπκε ηηο δχν ζθαίξεο απφ ην ίδην χςνο λα πέζνπλ 

ζην έδαθνο πξψηα θηάλεη ε βαξχηεξε ζθαίξα. Με άιια ιφγηα απηφ ζε-

καίλεη φηη ε βαξχηεηα ππεξηζρχεη ηεο επηηάρπλζεο. Δπνκέλσο, ιέκε φηη ε 

βαξχηεηα είλαη ν ιφγνο πνπ ε κεγάιε-βαξχηεξε ζθαίξα α ζηακαηάεη πην 

λσξίο. 

Δπεηδή φκσο, ζηελ θάζε ηεο Άλσζεο ηεο βαξχηεηαο, ππάξρνπλ δχν 

βαξπηηθά θέληξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο θαη φρη έλα αθελφο, αιιά θαη 

επεηδή ε βαξχηεηα εμαζθείηαη ζπγρξφλσο θαη απφ ηα δχν απηά βαξπηηθά 

θέληξα ηεο Γεο αθεηέξνπ, ηφηε έρνπκε πην ηζρπξή ηελ έιμε ηεο βαξχηε-

ηαο απφ ηα δχν απηά βαξπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο πξνο ηελ 

βαξχηεξε ζθαίξα α ζε ζρέζε κε ηελ ειαθξχηεξε ζθαίξα β. Απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ ε ζθαίξα β ειθφκελε ζπλέρεηα κε κεγαιχηεξεο ειθηηθέο 

δπλάκεηο απφ ηα δχν απηά βαξπηηθά θέληξα θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξν λα 

ζηακαηήζεη ηηο θηλήζεηο ηεο θαη έηζη αησξείηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην 

εθθξεκέο ηεο. 

 

3ν.  Αλ είκαζηε αθφκε πην πξνζεθηηθνί ζηηο θηλήζεηο ησλ δχν απηψλ 

εθθξεκψλ, ζα δνχκε φηη ιίγν πξηλ ζηακαηήζνπλ ηηο αησξήζεηο ησλ νη δχν 

ζθαίξεο α θαη β, ηφηε βιέπνπκε λα εθηεινχλ θαη απηέο θπθιηθέο θηλήζεηο. 

Γελ εθηεινχλ ζε έλα επίπεδν πιένλ ηηο,  κε ζηαζεξή θαηεχζπλζε ηνπ επη-

πέδνπ ησλ, αησξήζεηο ησλ, αιιά βιέπνπκε λα πεξηζηξέθνληαη ηψξα νη 
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δχν ζθαίξεο α θαη β. Απηή ε πεξηζηξνθή ησλ δχν ζθαηξψλ ζεκαίλεη α-

θξηβψο φηη εμαζθείηαη ε έιμε θαη ησλ δχν πεξηζηξεθφκελσλ βξαρηφλσλ 

ηεο Γεο πάλσ ζηηο δχν απηέο ζθαίξεο ηηο νπνίεο ζθαίξεο έιθνπλ. Γηα λα 

έιμνπλ ινηπφλ ηηο δχν απηέο ζθαίξεο νη πεξηζηξεθφκελνη εζσηεξηθνί 

βξαρίνλεο ηεο Γεο, ζεκαίλεη φηη θέξνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο κάδαο πάλσ 

ηνπο.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο ινηπφλ ζην εθθξεκέο, βιέπνπκε φηη ζηελ αξρή 

εμαζθνχληαη ζε απηφ απφ κέξνπο ηεο βαξχηεηαο ηεο Γεο δχν ηζρπξέο βα-

ξπηηθέο δπλάκεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δχν βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο 

καο. ηελ ζπλέρεηα εμαζθνχληαη πάλσ ζηα δχν απηά εθθξεκή νη δπλάκεηο 

πεξηζηξνθήο ηεο πνπ ζεκαίλεη φηη απηέο είλαη δπλάκεηο επίζεο ηεο βαξχ-

ηεηαο ηεο Γεο. Οη δχν πεξηζηξνθηθνί βξαρίνλεο (πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

δχν βαξπηηθά ηεο θέληξα ηα νπνία είιθπαλ ηα δχν καο εθθξεκή) πεξη-

ζηξέθνληαη θαη θέξνπλ ηεξάζηηεο βαξπηηθέο κάδεο πάλσ ηνπο θαη κε απ-

ηέο εμαζθνχλ έιμεηο πάλσ ζηα βάξε ησλ δχν εθθξεκψλ καο. 

 

4ν. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε επίζεο εδψ φηη ν πξψηνο λφκνο ηνπ εθθξεκνχο 

πνπ δηαηχπσζε ν Γαιηιαίνο, ιέγεη φηη νη αησξήζεηο κηθξνχ πιάηνπο είλαη 

ηζφρξνλεο θαη δελ κηιάεη γηα ηηο αησξήζεηο κεγάινπ πιάηνπο. Ζ παξαηή-

ξεζή καο απηή είλαη ζπνπδαία θαη ηελ ηνλίδνπκε επεηδή ηα δχν βαξπηηθά 

θέληξα ηεο Γεο καο βξίζθνληαη ζηα δχν ζεκεία αθξηβψο πνπ δείρλεη ην 

εθθξεκέο, εθεί δειαδή πνπ θζάλεη ην πιάηνο ησλ ηαιαληψζεψλ ηνπ. Απ-

ηφ ζεκαίλεη αθξηβψο φηη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε βξίζθνληαη κεηαμχ 

ησλ ηα δχν θέληξα ηεο Γεο καο. Αλ ππνηεζεί φκσο φηη ε Γε ζην εζσηεξη-

θφ ηεο απμάλεη ηελ βαξπηηθή ηεο κάδα, ηφηε απμάλνληαη πξψηα απ’ φια νη 

απσζηηθέο δπλάκεηο ησλ ηφλησλ κεηαμχ ηνπο θαη απηά ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαζψο απ-

μάλνληαη δελ έιθνπλ κφλν φιν θαη πεξηζζφηεξα εηεξψλπκα θνξηία θαη 

κάδεο πξνο ηνπο δχν ηνπο πφινπο, αιιά απμάλνπλ θαη ηελ κεηαμχ ηνπο 

άπσζε. ε αθξαία πεξίπησζε ζα κπνξνχζαλ λα ζπζζσξεπζνχλ αθφκε 

πην ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ππξεληθνχ πιηθνχ (βαξπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ππξή-

λα ηεο Γεο) θαη θαζψο απηνί νη δχν εζσηεξηθνί πφινη ηεο Γεο καο απσ-

ζνχληαλ νινέλα θαη πην πνιχ (ζηελ βαξπηηθή θάζε ηεο Άλσζεο), ηφηε ζα 

πξνθαινχζαλ ηελ δηάξξεμε ηνπ καλδχα θαη ηνπ θινηνχ ηεο Γεο θαη ζα 

εθρχλνληαλ ζην γχξσ καο δηάζηεκα απηφ ην βαξπηηθφ πιηθφ ηεο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ζηελ ζπλέρεηα λέν ή λένπο δνξπθφξνπο ηεο. Ζ αθξηβήο κέ-

ηξεζε ινηπφλ ηνπ κηθξνχ πιάηνπο ηαιαληψζεσλ ηνπ εθθξεκνχο ηνπ Γα-

ιηιαίνπ, θαηαγξάθεη ηελ απφθιηζε ή φρη ησλ δχν απηψλ βαξπηηθψλ πφ-

ισλ ηεο Γεο καο. 

 

5ν. Αλ ην βαξίδην ηεο ζθαίξαο ηνπ παξαπάλσ εθθξεκνχο ην αθήζνπκε 

απφ ην έλα κέξνο ηεο ζα παξαηεξήζνπκε φηη θηλείηαη νκαιά θαζφιε ηελ 

πνξεία ηεο ηαιάλησζήο ηεο. 
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Αλ πάιη ην αθήζνπκε λα μεθηλήζεη απφ ην άιιν κέξνο ηεο, ζα παξαηε-

ξήζνπκε φηη πάιη θηλείηαη επίζεο νκαιά θαζφιε ηελ πνξεία ηεο. 

Απηφ δείρλεη φηη ηα δχν απηά εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο 

είλαη ίζα φζνλ αθνξά ζην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν πνπ 

θέξνπλ. 
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31. Γύν είλαη ηα βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθθξεκνύο ηνπ Φνπθώ. 

Ζ βαξύηεηα ηεο Γεο καο εμαζθείηαη από δύν θέληξα βαξύηεηαο 

θαη όρη από έλα. 

Ζ εμήγεζε θαη ε απόδεημε ηεο βαξύηεηαο ηεο Γεο. 

 

 

«Δθθξεκέο ηνπ Φνπθψ 

Οη αησξήζεηο ελφο εθθξεκνχο πνπ ηαιαληψλεηαη ειεχζεξα γίλνληαη 

πάληα ζην ίδην θαηαθφξπθν επίπεδν, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ην λήκα θαη 

ηελ αξρηθή δηεχζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπ. Ζ δηεχζπλζε αιιάδεη κφλν φηαλ 

ζην εθθξεκέο επελεξγήζεη εμσηεξηθή δχλακε, ελψ κέλεη ζηαζεξή φηαλ 

ζηξαθεί ην νξηδφληην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ζεκείν αλάξηεζεο. 

Έλα ηέηνην εθθξεκέο κπνξεί λα αληρλεχζεη ηε γήηλε πεξηζηξνθή, επεηδή 

ηα ζψκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πεξηζηξέθνληαη καδί κε ηε Γε, ελψ ε δηεχ-

ζπλζε ηαιάλησζεο ηνπ εθθξεκνχο δελ κεηαβάιιεηαη. 

 

 
 

Τμ εθθνεμέξ ημο Φμοθώ είκαη ζπεδηαζμέκμ γηα κα δείπκεη ηεκ πενηζηνμθή 

ηεξ Γεξ. Ταιακηώκεηαη πάκηα ζημ ίδημ επίπεδμ. Ωζηόζμ, ιόγς ηεξ γήηκεξ πε-

νηζηνμθήξ, ε αηώνεζή ημο θαίκεηαη πςξ αιιάδεη βαζμηαία δηεύζοκζε ζε δηά-

ζηεμα μενηθώκ ςνώκ. 

 

 

ηελ ηδηφηεηα απηή βαζίζηεθε ν Γάιινο θπζηθφο Εαλ Μπεξλάξ Φνπ-

θψ (1819-1868), γηα λα απνδείμεη πεηξακαηηθά φηη ε Γε πεξηζηξέθεηαη 

γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο. Σν 1851 αλάξηεζε έλα κεγάιν εθθξεκέο απφ 

ηνλ ηξνχιν ηνπ Παλζένπ, ζην Παξίζη. Σν ραιχβδηλν λήκα ηνπ εθθξεκνχο 

είρε κήθνο 70 κέηξα θαη ε νξεηράιθηλε ζθαίξα ηνπ είρε βάξνο 137 ρηιηφ-

γξακκα θαη έθεξε αθίδα ζην θάησ κέξνο ηεο. ην δάπεδν ηεο αίζνπζαο 
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ππήξρε κηθξφο ζσξφο άκκνπ. Μεηά απφ ψξεο, ηα ίρλε πνπ άθεζε ε αθίδα 

πάλσ ζηελ άκκν ζρεκάηηδαλ ηηο αθηίλεο ελφο θχθινπ. Απηφ ζήκαηλε φηη 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην κέγαξν (επνκέλσο ε Γε) πεξηζηξάθεθε». 

 

 
 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 2, ζει. 261-262.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Ο Γάιινο θπζηθφο Εαλ Μπεξλάξ Φνπθψ, θξέκαζε έλα βαξχ εθ-

θξεκέο απφ ηνλ ηξνχιν ηνπ παλζένπ ηνπ Παξηζηνχ. Απηφ είρε θαη κηα α-

θίδα ζην θάησ κέξνο ηνπ. Καζψο ην εθθξεκέο εθηεινχζε θηλήζεηο θαη ε 

αθίδα θαηέγξαθε απηέο ζην θάησ κέξνο ηνπ θαη αθήλνληαο ηα ίρλε ηεο 

πάλσ ζηελ άκκν. Μεηά απφ ψξεο δηέγξαςε νιφθιεξν θχθιν.  

Σν εξψηεκα είλαη ην εμήο: Γεδνκέλνπ φηη ην βάξνο ηνπ εθθξεκνχο έι-

θεηαη απφ ην θέληξν ηεο γεο αθελφο θαη φηη ην ίδην ην εθθξεκέο πεξη-

ζηξέθεηαη καδί κε ηελ γε καο, πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ απηφ δηαγξάθεη 

θχθιν; 
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Σν εθθξεκέο απηφ ηνπ Φνπθψ δελ θάλεη ηίπνηε άιιν απφ ην λα έιθεηαη 

απφ ηελ γε καο. Ζ δχλακε ηεο αξρηθήο νξκήο ηνπ δελ είλαη ηφζν κεγάιε 

ψζηε λα θηλείηαη επί ηφζεο ψξεο ζπλέρεηα. Δδψ φκσο θαίλεηαη φηη ε γε 

εμαζθεί έιμεηο επί ηνπ εθθξεκνχο ηνπ Φνπθψ φρη απιά θαη κφλνλ απφ ηα 

δχν βαξπηηθά ηεο θέληξα, αιιά εδψ θαίλεηαη θαη απνδεηθλχεηαη θαζαξά 

φηη απηά ηα δχν βαξπηηθά θέληξα ηεο γεο καο πεξηζηξέθνληαη ζπγρξφλσο.  

Καη’ αξρήλ ε δχλακε πνπ θηλείηαη ζπλέρεηα ην εθθξεκέο ηνπ Φνπθψ 

πξνέξρεηαη απφ ηα δχν εζσηεξηθά βαξπηηθά θέληξα ηεο γεο καο. Γη’ απηφ 

θαη δελ θαηαλαιψλεηαη-μνδεχεηαη ε αξρηθή θηλεηηθή ηνπ δχλακε, επεηδή 

ζπλερίδεη λα εμαζθείηαη επ’ απηνχ ε δχλακε ησλ δχν εζσηεξηθψλ βαξπ-

ηηθψλ θέληξσλ ηεο γεο καο. 

Μηιάκε δειαδή φηη κέζα ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο καο ππάξρνπλ δχν 

βαξπηηθά θέληξα ηα νπνία έιθνπλ θαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο κάδαο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο γεο καο θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ έιθεηαη ην εθθξεκέο 

εθηειψληαο ηηο αησξήζεηο ηνπ. πγρξφλσο φκσο βιέπνπκε φηη νη αησξή-

ζεηο απηέο ηνπ εθθξεκνχο δελ εθηεινχληαη κφλνλ πξνο δχν δηεπζχλζεηο ή 

δελ έιθεηαη απιά θαη κφλνλ ην εθθξεκέο απηφ απφ ηα δχν βαξπηηθά θέ-

ληξα ηεο γεο καο, αιιά επηπιένλ φηη απηά ηα δχν βαξπηηθά θέληξα ηεο 

γεο καο πεξηζηξέθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο θαη ηελ πεξηζηξνθή ηνπο 

απηή παξαθνινπζεί ην εθθξεκέο ηνπ Φνπθψ πνπ έιθεηαη απφ απηά. Έηζη 

κφλνλ εμεγείηαη ε θίλεζε ε θπθιηθή ηνπ εθθξεκνχο ηνπ Φνπθψ. 
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32. Σν ειιεηπηηθό ζρήκα ηεο Γεο καο. Ζ εμήγεζε ηνπ ειιεηπηηθνύ 

ζρήκαηνο ηεο Γεο καο. 

Σν εζσηεξηθό ηεο Γεο καο έιθεη θαη ηα δύν είδε καγλεηηθνύ-

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ. 

Ζ κέηξεζε ηεο ηζρύνο ησλ δύν βαξπηηθώλ θέληξσλ ηεο Γεο καο κε 

βάζε ηα θνξηία έιμεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζόδνπ όζν θαη ηεο α-

λόδνπ. 

θέςεηο πξόγλσζεο ελόο επεξρόκελνπ ζεηζκνύ.  

 

 

Αλ απηά έηζη έρνπλ, ηφηε λα πάκε λα ηα βεβαηψζνπκε-επαιεζεχζνπκε 

θαη πην πέξα. 

Έηζη: 

 

Α. Σν ειιεηπηηθφ ζρήκα ηεο Γεο καο. Ζ εμήγεζε ηνπ ειιεηπηηθνχ ζρή-

καηνο ηεο Γεο καο. 

Ο πξψηνο λφκνο ηνπ Kepler ιέγεη: «Οη ηξνρηέο ησλ πιαλεηψλ είλαη ει-

ιείςεηο ζηελ κία εζηία ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ν ήιηνο». 

Σν ζρήκα ηεο έιιεηςεο φκσο κφλνλ φηαλ έρνπκε δχν θέληξα κπνξεί λα 

ζρεκαηηζηεί θαη πνηέ φηαλ έρνπκε απιά έλα θαη κφλν γεσκεηξηθφ θέληξν. 

Απηφ ινηπφλ ην πεπιαηπζκέλν ζρήκα ηεο Γεο, ή θαιχηεξα ην ζρήκα 

ηεο έιιεηςεο ηνπ ζρήκαηφο ηεο απηφ ζεκαίλεη: φηη θέξεη δχν εζσηεξηθά 

θέληξα, ηα νπνία είλαη ηα θέληξα βαξχηεηαο, θη φρη έλα. 

 

Β. Σν εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο έιθεη θαη ηα δχν είδε καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ. 

Ζ κέηξεζε ηεο ηζρχνο ησλ δχν βαξπηηθψλ θέληξσλ ηεο Γεο καο κε βά-

ζε ηα θνξηία έιμεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ φζν θαη ηεο αλφδνπ. 

Δθείλν φκσο πνπ καο πξνθαιεί κεγάιε εληχπσζε σο ηψξα είλαη φηη ε 

Γε έιθεη θαη ην έλα είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ αιιά θαη ην άιιν. Απηφ 

θαίλεηαη εμαξρήο φηαλ έρνπκε ηελ θηάιε Λέυληελ θαη ηελ ειεθηξίδνπκε 

κε ηα δχν είδε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. Αλ δειαδή πξνζπαζνχκε λα ηελ ε-

ιεθηξίζνπκε κε ην έλα είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ θαη δελ ππάξρεη κφλσ-

ζε κεηαμχ απηήο ηεο θηάιεο θαη ηεο Γεο, ηφηε ράλεηαη ν ειεθηξηζκφο ηεο. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ πξνζπαζνχκε λα ηελ ειεθηξίζνπκε κε ην άι-

ιν είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, φπνπ θαη εδψ αλ δελ ππάξρεη κφλσζε κε-

ηαμχ απηήο ηεο θηάιεο θαη ηεο γεο, πάιη δελ ειεθηξίδεηαη επεηδή ν ειε-

θηξηζκφο ηεο δηαθεχγεη πξνο ηελ Γε θάησ. 

Ζ Γε, επνκέλσο, έιθεη θαη ηα δχν είδε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θνξηίνπ ηνπ ειεθηξηζκνχ ηεο θηάιεο Λέυληελ. Δπεηδή ην ζεηηθφ είδνο 

ηνπ ειεθηξηζκνχ θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (εξρφκελν απφ ηελ 

άλνδν) θαη ην αξλεηηθφ κέξνο ηνπ ειεθηξηζκνχ καο θέξεη ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ (εξρφκελν απφ ηελ θάζνδν φπσο εμεγήζακε), άξα ην 

έλα βαξπηηθφ θέληξν ηεο Γεο καο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (ηα 
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νπνία έιθνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο), 

ελψ ην άιιν βαξπηηθφ θέληξν ηεο Γεο καο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ (ηα νπνία επίζεο έιθνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο). 

Ζ ηαρχηεηα ξνήο, επνκέλσο, ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκα-

ηνο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, ηφζν απφ κηα ζηαζεξή άλνδν φζν θαη απφ 

κηα ζηαζεξή θάζνδν είλαη έλαο ηξφπνο ίζσο γηα λα δεη θαλείο ηελ ελδερφ-

κελε απμνκείσζε ηνπ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα δχν βαξπηηθά 

θέληξα ηεο Γεο καο. 

 

Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ην ειεθηξνζθφπην. Αλ ην ειεθηξνζθφπην δελ έ-

ρεη κφλσζε κεηαμχ απηνχ θαη ηεο γεο, ηφηε θαη ην έλα αιιά θαη ην άιιν 

είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ δηαθεχγνπλ πξνο ηελ Γε, επεηδή έιθνληαη απφ 

ηελ Γε θάησ.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Γε γηα λα έιθεη θαη ηα δχν εί-

δε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, άξα θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία έιθνπλ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέξεη ην ειεθηξνζθφπην.  

 

Δκείο σο ηψξα εμεγήζακε αλαιπηηθά φηη κέζα ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο 

ππάξρνπλ δχν ηεξάζηηα ζχλνια ηφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα δχν βαξπηη-

θά θέληξα ηεο Γεο καο θαη ηα νπνία ζηελ θάζε ηεο άπσζεο ηεο βαξχηε-

ηαο δεκηνπξγνχλ ηνπο δχν εζσηεξηθνχο πφινπο ηεο. 

 

 

θέςεηο πξφγλσζεο ελφο βαξπηηθνχ ζεηζκνχ. 

Απφ ηα παξαπάλσ λα ζπκπιεξψζνπκε θαη ηα εμήο: 

1) Όζν απμεκέλα είλαη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

ή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο, π.ρ. 

ιφγσ αχμεζήο ησλ απφ ειηαθνχο αλέκνπο θ.ιπ., ηφηε κε ηφζε αλάινγε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα έιθνπλ ηα ειεθηξφληα, ηεο θηάιεο Λέυληελ, ηνπ 

ειεθηξνζθνπίνπ θ.ιπ. πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο. 

Όηαλ φκσο, φπσο εμεγήζακε, απμεζνχλ πνιχ απηά ηα θνξηία, ηφηε ζα 

εμαζθεζεί θαη κεγαιχηεξε ε απσζηηθή ηνπο δχλακε θαη απηφ ζεκαίλεη 

ελδερφκελε παξαγσγή ζεηζκνχ, ηνπ ηχπνπ βαξπηηθνχ ζεηζκνχ πξνο δηά-

θνξεο πεξηνρέο ηεο Γεο καο. 

2) Δπίζεο, ελδερνκέλσο «δνχκε» θαη ιεπηνκέξεηεο απφ δηαηαξαρέο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ εθθξεκνχο (βέβαηα ν ίδηνο δελ έρσ θάπνην εξγαζηήξην θαη γη’ 

απηφ αλέθεξα γηα «ζθέςεηο»). 
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33. Σα ζεκειηώδε ηόληα ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο απνξξνθώληαη από 

ηελ εθεί ύιε, ηελ νπνία θαη θνξηίδνπλ. 

Ζ θνξηηζκέλε ύιε, ζην εμήο, ζπκπεξηθέξεηαη κε βάζε ηηο ηδηόηεηεο 

ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Ζ ύιε πνπ θνξηίζηεθε κε ηόληα θαη ελεξγεί-ζπκπεξηθέξεηαη πε-

ξηζζόηεξν κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

 

 

«4-9 Ο λόκνο ηνπ Νεύησλα θαη ε πεξηζηξνθή ηεο γεο. 

Ο Γάιινο θπζηθφο Φνπθψ έθαλε έλα πεξίθεκν πείξακα, γηα λα απν-

δείμεη φηη ε γε ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο ζρεηηθά κεζχζηεκα 

αλαθνξάο, φπνπ ηζρχεη ν λφκνο ηνπ Νεχησλα. Γηα λα θάλνκε απηφ ην 

πείξακα, θαηαζθεπάδνκε εθθξεκέο δέλνληαο έλα βαξίδη ζηελ άθξε ηνπ 

λήκαηνο, ελψ ηελ άιιε άθξε ηε ζηεξεψλνκε ζηελ νξνθή. Όηαλ ηεζεί ζε 

θίλεζε, ην εθθξεκέο ζα αησξείηαη. Καη ην πιάηνο ηεο θηλήζεσο δελ ζα 

είλαη πνιχ κεγάιν, ην βαξίδη ζα εθηειέζεη ηελ απιή αξκνληθή θίλεζε, 

πνπ ζπδεηήζακε ζχληνκα ζηελ παξάγξαθν 4-6. 

[…] Όηαλ εθηειέζνκε απηφ ην πείξακα ζην εξγαζηήξην, βιέπνκε φηη 

ην εθθξεκέο ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. Φαίλεηαη λα παξακέλεη ζην επίπε-

δν, απφ φπνπ άξρηζε θαη ππαθνχεη πηζηά ζην λφκν θηλήζεσο ηνπ Νεχησ-

λα. Αιιά, αλ πεξηκέλνπκε αξθεηά -ψξεο αληί γηα ιεπηά- βιέπνκε φηη ην 

επίπεδν ηεο θηλήζεσο πεξηζηξέθεηαη αξγά αιιά ζηαζεξά ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξρηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ εθηεινχζακε απ-

ηφ ην πείξακα κε ην εθθξεκέο ηνπ Φνπθψ ζην βφξεην πφιν, ζα βιέπακε 

φηη ζε 24 ψξεο αθξηβψο ην επίπεδν φπνπ αησξείηαη ην εθθξεκέο έρεη πε-

ξηζηξαθεί θαηά 300
ν
 ζε ζρέζε κε εκάο (ζρ. 4-18). Απηφ απνηειεί ηελ 

πεηξακαηηθή απφδεημε, πνπ είρακε απφ πείξακα πνπ έγηλε ζηε γε.      
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[…] Αλ ζέινκε λα είκαζηε φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξνη,. Πξέπεη λα 

κεηαρεηξηζηνχκε ην λφκν ηνπ Νεχησλα κε ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπο α-

πιαλείο αζηέξεο θαη φρη ην ζχζηεκα αλαθνξάο ηεο γεο». 

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

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζει. 89-91  

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Οη δχν εζσηεξηθνί πφινη ινηπφλ θηλνχληαη θαηά ηελ ίδηα πάληα δηεχ-

ζπλζε: πέξα-δψζε. 

Ζ Γε φκσο πεξηζηξέθεηαη. 

Ση αλαγθάδεη φκσο ηελ Γε λα πεξηζηξαθεί; 

Απηφ ζα ην δνχκε ζε επφκελν θεθάιαην. 

Δδψ φκσο ζα κηιήζνπκε γηα ην βαξπηηθφ πιηθφ κε ην νπνίν έρεη εμάξ-

ηηζε ην εθθξεκέο: 

Σν εθθξεκέο, φπσο εμεγήζακε δείρλεη ηνπο δχν πφινπο ζεκειησδψλ 

ηφλησλ νη νπνίνη έιθνπλ θαη ηελ βαξπηηθή χιε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο 

καο. 

Σν φηη φκσο ζε 24 ψξεο ην επίπεδν πεξηζηξνθήο-αλαθνξάο δελ πεξη-

ζηξέθεηαη θαηά 360 κνίξεο, αιιά θαηά 300 κνίξεο, απηφ νθείιεηαη ζην 

φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα θνξηίδνπλ ήδε ηελ χιε ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο 

καο θαη εμαηηίαο απηνχ ε θνξηηζκέλε χιε δελ αληηδξά κε ηελ ίδηα γξήγν-

ξε ηαρχηεηα φπσο ηα ζεκειηψδε ηφληα.  

Με άιια ιφγηα φζν ηα ζεκειηψδε ηφληα θνξηίδνπλ ηελ χιε, θαη ην εθ-

θξεκέο παξαθνινπζεί ηελ θνξηηζκέλε χιε, έρνπκε επνκέλσο ην εθθξεκέο 

λα παξαθνινπζεί φρη ηελ θαζαξή ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, αιιά 

ηελ ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ αζθείηαη κέζσ ηεο θνξηηζκέ-

λεο χιεο, εμ νχ ππάξρεη θαη απηή ε κείσζε ηεο ηζρχνο ηνπο αιιά θαη ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ θπθινθνξία ηεο θνξηηζκέλεο χιεο λα πεξηζηξαθεί κε 

ηνλ ίδην ξπζκφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

 

Απηή φκσο ε εμάξηηζε πνπ έρεη ην εθθξεκέο κε ην βαξπηηθφ πιηθφ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο Γεο καο, είλαη καγλεηηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο θχζεο, 

θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν έηζη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ πξνζεγγίζνπκε. 
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34. Ζ πξνζπάζεηα ππνινγηζκνύ θαη κέηξεζεο ηεο βαξύηεηαο ηεο 

Γεο. 

Ση είλαη ην ειεθηξνκαγλεηηθό εθθξεκέο. 

 

 

«4.1.3. Απιό εθθξεκέο 

Γηα λα αιιάμνπκε ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο ζα πξέπεη 

λα επαλαιάβνπκε ην πείξακα ζε άιινπο ηφπνπο. 

Απηφ βέβαηα, είλαη αξθεηά δχζθνιν θαη θνπξαζηηθφ, γη’ απηφ αλαγθα-

δφκαζηε λα θαηαθχγνπκε ζ’ έλα πεηξακαηηθφ ηέρλαζκα (εηθ. 23). 

Σνπνζεηνχκε θάησ απφ ην εθθξεκέο (ην ζθαηξίδην ηνπ νπνίνπ έρνπκε 

θξνληίζεη λα είλαη απφ ζίδεξν) έλαλ ειεθηξνκαγλήηε. 

Όηαλ ν ειεθηξνκαγλήηεο δηαξξέεηαη απφ ξεχκα (ε ηηκή ηνπ νπνίνπ 

θαζνξίδεη θαη ην πφζν ηζρπξφο είλαη), έιθεη ην ζψκα θαη πξνθαιεί θαηλν-

κεληθή αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ άξα θαη ηεο επηηάρπλζήο ηεο βαξχηεηαο. 

 

 

 

 

Έηζη δηαπηζηψλνπκε φηη, φηαλ ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο κεγαιψλεη, 

ε πεξίνδνο κηθξαίλεη….». 

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

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηη-

ηνχην), ζει. 219. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Με βάζε ηελ ηζρχ ηνπ ειεθηξνκαγλήηε, θάκλνπκε ην εμήο: 

Σνπνζεηνχκε ηνλ ειεθηξνκαγλήηε ζην ζεκείν π.ρ. πνπ θαηαιήγεη ην 

έλα άθξν ηνπ εθθξεκνχο κηθξνχ πιάηνπο (απηνχ ηνπ εθθξεκνχο πνπ ε-

θηειεί ακείσηεο ηαιαληψζεηο). 

Ρπζκίδνπκε ηελ ηάζε ηνπ ειεθηξνκαγλήηε αθξηβψο ηέηνηα, ψζηε λα 

έιθεη ην ζηδεξέλην άθξν ηνπ εθθξεκνχο, ψζηε απηφ λα έξζεη ζην ζεκείν 

πνπ έξρεηαη θαη ην βαξίδην ηνπ απινχο εθθξεκνχο πνπ εθηειεί ακείσηεο 

ηαιαληψζεηο. 

Δπίζεο, λα είλαη ηέηνηα ε ηζρχο ηνπ ειεθηξνκαγλήηε, ψζηε ην βαξίδην 

ηνπ εθθξεκνχο απηνχ λα έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν κε εθείλε ηνπ α-

πινχ εθθξεκνχο πνπλ εθηειεί ακείσηεο ηαιαληψζεηο. 

Απηφ ην λέν εθθξεκέο ην νλνκάδνπκε ειεθηξνκαγλεηηθφ εθθξεκέο. 

 

Γηα λα γίλεη απηφ, ππνινγίδνπκε ηελ ηζρχ ηνπ ειεθηξνκαγλήηε. 

 

Έηζη, 

Τπνινγίδνπκε ηελ ηζρχ ηνπ ειεθηξνκαγλήηε πνπ αληηζηνηρεί ζε γλσ-

ζηφ ειεθηξηθφ θνξηίν,  

α) Γλσξίδνληαο θαη ην βαξίδην ηνπ απινχ εθθξεκνχο πνπ εθηειεί α-

κείσηεο ηαιαληψζεηο, αθελφο, 

β) Γλσξίδνληαο θαη ηελ ειεθηξηθή ηζρχ ηνπ ειεθηξνκαγλήηε πνπ δί-

λνπκε ψζηε ην κεηαιιηθφ βαξίδην λα έξζεη ζηελ ίδηα αθξηβψο ζέζε, φπνπ 

θαη ην βαξίδην ηνπ απινχ εθθξεκνχο, αθεηέξνπ,  

έρνπκε κηα αλαινγία κεηαμχ ηζρχνο ειεθηξηζκνχ ηζρχνο κεηαθηλνχκε-

λσλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ καδψλ ηεο Γεο, ψζηε λα ππνινγίζνπκε ηελ 

βαξχηεηα ηεο γεο. 

 

Θα έρνπκε, δειαδή ηελ εμήο αλαινγία: 

Ηζρχο εζσηεξηθψλ βαξπηηθψλ πφισλ ηεο γεο :(δια) πιάηνο ηαιάλησζεο 

απινχ εθθξεκνχο = ηζρχο ειεθηξνκαγλεηηθνχ εθθξεκνχο :(δια)πιάηνο 

ηαιάλησζεο ειεθηξνκαγλεηηθνχ εθθξεκνχο. 

Γειαδή ε ηζρχο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ : ηνπ πιάηνπο ηαιά-

λησζεο ηνπ εθθξεκνχο (εμαηηίαο ηνπ γίλεηαη απηή ε ηαιάλησζε) είλαη ίζε 

κε ηελ ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο Γεο : πιάηνο ηαιάλησζεο απινχ 

εθθξεκνχο (αθνχ εμαηηίαο απηψλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ γίλνληαη νη α-

κείσηεο ηαιαληψζεηο ηνπ απινχ εθθξεκνχο) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ηέζζεξα κεγέζε γλσξίδνπκε ηα ηξία. Δπνκέλσο 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε θαη ην ηέηαξην. 

 

Απφ εδψ μεθηλνχκε λα δίλνπκε κηα ηηκή ζηελ βαξχηεηα ηεο ίδηαο ηεο 

Γεο καο. 
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Απηή είλαη κηα κέηξεζε ηεο βαξχηεηαο. Άιιε είλαη ε γλσζηή καο κέ-

ηξεζε ηεο ζπζθεπήο Cavendish, κέηξεζε ππνινγηζκνχ ηεο βαξχηεηαο ζε 

ζρέζε κε άιια αληηθείκελα (βιέπε πην θάησ). 
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35. Πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ ππνινγηζκνύ ηεο βαξύηεηαο θαη ησλ 

επηκέξνπο βαξπηηθώλ θνξηίσλ ησλ δύν εζσηεξηθώλ πόισλ ηεο Γεο 

καο. 

 

 

Αο πάξνπκε ην εμήο πείξακα, φπσο παξαθάησ: 

 

 
 

 

 

 
 

Οη δχν παξαπάλσ εηθφλεο είλαη απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν: «ΦΤΗΚΖ» Γ΄ Γπκλαζίνπ, Οξγα-

ληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, νκάδα ζπγγξαθήο ησλ: Αλησλίνπ Νηθφιανο (θαζεγε-

ηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ), Γεκεηξηάδεο Παλαγηψηεο (Γξ. Φπζηθήο, Καζεγεηήο Λπθείνπ 

Ραθήλαο), Κακπνχξεο Κσλ/λνο (Φπζηθφο Μ.Sc, Τπεχζπλνο ΔΚΦΔ Υαιαλδξίνπ), Παπακηρά-

ιεο Κσλ/λνο (Γξ. Φπζηθήο, Τπεχζπλνο ΔΚΦΔ Αλαη. Αηηθήο), Παπαηζίκπα Λακπξηλή (Γξ. 

Φπζηθήο, Καζεγήηξηα Π..Π.Α.), Υαηδεηζνκπάλεο Θεφθηινο (Δθπαηδεπηηθφο, Μεραληθφο 

Δ.Μ.Π.), Αζήλα 2001, ζει. 188.  
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Καηαζθεπάδνπκε ινηπφλ έλα εθθξεκέο, ην νπνίν λα ηαιαληψλεηαη ε-

ιεθηξηθά πιένλ. 

Σν εθθξεκέο απηφ έρεη ηελ ίδηα αληηζηνηρία κε εθείλν, πνπ κειεηήζακε 

πην πάλσ, φπνπ είρακε γλσζηφ ην πιάηνο ηαιάλησζεο απφ ηηο αησξήζεηο 

κηθξνχ πιάηνπο πνπ ήζαλ ακείσηεο (θαη κεηά θαηαιήμακε ζην ειεθηξν-

καγλεηηθφ εθθξεκέο). 

Δπνκέλσο,  

Γηα λα έρνπκε ηζφρξνλεο ηηο ηαιαληψζεηο καο ζηα δχν εθθξεκή (ηνπ 

παξαπάλσ ζρήκαηνο θη εθείλνπ πνπ εθηειεί ηηο ίδηνπ πιάηνπο ακείσηεο 

ηαιαληψζεηο),  

ζθεθηφκαζηε φηη πξέπεη λα επηδξάζνπλ πάλσ ζην εθθξεκέο αληίζηνηρα 

θνξηία. 

Κη επεηδή κηιήζακε φηη έρνπκε δχν ηα είδε ησλ θνξηίσλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ, θαηαζθεπ-

άζακε εδψ ην νκνίσκά ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θνξ-

ηίνπ ηνπο πάλσ ζην εθθξεκέο. 

Έηζη, αλαινγηθά πάιη, ζθεθηφκαζηε σο εμήο: 

Ο ιφγνο ηνπ θνξηίνπ ηνπ ειεθηξηθνχ πφινπ α ηνπ παξαπάλσ εθθξε-

κνχο καο : ην θνξηίν ηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο 

Γεο καο Α = ηζνχηαη κε ην θνξηίν ηνπ πφινπ β ηνπ ειεθηξηθνχ εθθξε-

κνχο : ην θνξηίν ηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ Β ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο Γεο καο. 

 

Σα θνξηία πνπ θέξνπλ νη δχν πφινη α θαη β ηνπ παξαπάλσ ειεθηξηθνχ 

εθθξεκνχο, αληηζηνηρνχλ ζηα αλάινγα θνξηία πνπ ππάξρνπλ θαη αιιειε-

πηδξνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, γηαηί θη εθείλα θέξνπλ ειεθηξηθά θνξηί-

α, αθνχ εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θέξνπλ ζεηηθά ε-

ιεθηξηθά θνξηία, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θέξνπλ αξ-

λεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. 

 

Παξαπέξα ππνινγηζκφο ηνπ θαζελφο απφ ηα δχν απηά βαξπηηθά πιηθά 

θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο καο κπνξεί λα γίλεη κε ην ειεθηξνζθφ-

πην. Αο πξνζπαζήζνπκε φκσο λα θαηαιάβνπκε εμαξρήο θαη ην ειεθηξν-

ζθφπην. 
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36. Ζ εμήγεζε όηη ηα ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ θνξηίδνπλ ηα 

ειεθηξόληα θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε απιά ηόληα ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία 

απηά ειεθηξόληα θέξνπλ ηζρπξόηεξν ην αξλεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν. 

Ζ εμήγεζε όηη ηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θνξηίδνπλ ηα ειε-

θηξόληα θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε απιά ηόληα πξσηνλίσλ, ηα νπνία απηά 

ειεθηξόληα θέξνπλ ηζρπξόηεξν ην ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν. 

Ο ειεθηξηζκόο είλαη δύν εηδώλ. Ζ εμήγεζε ησλ δύν εηδώλ ηνπ ε-

ιεθηξηζκνύ. 

Ζ εμήγεζε ηεο άπσζεο ησλ δύν ειαθξώλ θύιισλ ζην εζσηεξηθό 

ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο ξνήο ηνπ αξλεηηθνύ ή ηνπ ζεηηθνύ ειεθηξηθνύ 

θνξηίνπ ζην ειεθηξνζθόπην. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ. 

 

 

 

 
 

«Δξγαζία κέζα ζηελ ηάμε. 

α) Σν αξλεηηθφ θνξηίν ηνπ ράξαθα απσζεί ηα ειεθηξφληα ζηε κπάια 

ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ πξνο ηηο ινπξίδεο. 

β) Φνξηίν απφ ηνλ ράξαθα κεηαθέξεηαη ζηηο ινπξίδεο θαη ηηο θάλεη λα 

απσζνχληαη κφληκα. 

γ) Σν ειεθηξνζθφπην απνθνξηίδεηαη, φηαλ αθνπκπνχκε ηε κπάια κε ην 

δάρηπιν». 

 

Πεγή: «Φπζηθή θαη Υεκεία» Έθηεο Γεκνηηθνχ, Οξγαληζκφο Δθδφζε-

σο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, Αζήλα 1977, ηεο νκάδαο ησλ: Νίθνο Αλησλίνπ 
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(θπζηθφο, πθεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ), Παλαγηψηεο Αζεκαθφ-

πνπινο (θπζηθφο ΚΠΔ Γεκφθξηηνο), Υξηζηίλα Εηνχδξνπ (ρεκηθφο, ΚΠΔ 

Γεκφθξηηνο), Γεκήηξεο Καηάθεο (ρεκηθφο, θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ), Γηάλλεο Καθνχζεο (θαζεγεηήο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο), 

Θαλάζεο Κσζηίθαο (θπζηθφο ΚΠΔ Γεκφθξηηνο), Παληειήο Μπνπθάιαο 

(δάζθαινο Δθπαηδεπηεξίνπ «Γηνλχζηνο νισκφο»), Αλδξέαο Ρεκπνχιεο 

(ρεκηθφο, θαζεγεηήο Κνιιεγίνπ Αζελψλ), Αζελά Ρηθάθε (δαζθάια 

Κνιιεγίνπ Αζελψλ), Νηίλα Υαηδνχδε-Γθέγθηνπ (ρεκηθφο, Γεληθφ Υεκείν 

ηνπ Κξάηνπο), Γξακκαηηθάθεο Γηψξγνο (θπζηθφο, ΚΠΔ Γεκφθξηηνο), ζει. 

70. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Δμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο απσζνχληαη απφ ηελ εζηία 

παξαγσγήο ησλ θαηεπζχλνληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. 

Δμεγήζακε επίζεο φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά κα-

θξηλέο απνζηάζεηο, νπφηε φηαλ απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ εζηία παξαγσγήο 

ησλ, παχνπλ λα είλαη ηζρπξφηεξα ηα θνξηία άπσζεο, επεηδή ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξα ηα θνξηία έιμεο ησλ. 

Σφηε: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ θνξηίζεη ηνπο εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ (ηα νπνία έρνπλ έιμεη κέζσ 

απηψλ ηα νπνία έρνπλ έιμεη κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο), έρνπλ κεηαηξέςεη απηά ηα ειεθηξφληα ζε 

απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ έρνπλ θνξηίζεη ηνπο εζσ-

ηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ (ηα νπνία έρνπλ έιμεη κέ-

ζσ απηψλ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ), έρνπλ κεηαηξέςεη απηά ηα ειεθηξφληα ζε απιά ηφληα πξσηνλίσλ, 

ηα νπνία θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Έηζη έρνπκε δχν εηδψλ θνξηία: 

α) Ζιεθηξφληα πνπ έρνπλ θνξηηζηεί απφ ηα απιά ηφληα ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ηα ν-

πνία ιέγνληαη (φπσο εμεγήζακε) απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ, θαη 

β) Ζιεθηξφληα πνπ έρνπλ θνξηηζηεί απφ ηα απιά ηφληα ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ηα νπνία 

ιέγνληαη (φπσο εμεγήζακε) απιά ηφληα πξσηνλίσλ. 

 

Δπνκέλσο, ν ειεθηξηζκφο είλαη δχν εηδψλ:  

α1) Όηαλ έρεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ζεκαίλεη φηη έρνπκε ειε-

θηξφληα ηα νπνία έρνπλ θνξηηζηεί κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξ-

ηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη θέξνπλ ηφηε απηά ηα ειεθηξφληα 

αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, θαη  
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β1) Όηαλ έρεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ζεκαίλεη φηη έρνπκε ειεθηξφ-

ληα ηα νπνία έρνπλ θνξηηζηεί κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη θέξνπλ ηφηε απηά ηα ειεθηξφληα ζε-

ηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Δπνκέλσο, ηα ειεθηξφληα δελ θέξνπλ κφλνλ ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν, αιιά ππάξρνπλ θαη άιια ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν, φπσο εμεγήζακε. 

Απηφ καο απνδεηθλχεη ην ειεθηξνζθφπην. 

ην ειεθηξνζθφπην δειαδή, βιέπνπκε λα δηνρεηεχνληαη ζην θιεηζηφ 

δνρείν ηνπ δχν εηδψλ ειεθηξηθά θνξηία: ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά. 

Πσο δειαδή ζα ππήξραλ ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία, φηαλ ειεθηξηζκφο 

ζεκαίλεη ξνή ειεθηξνλίσλ θαη άξα έπξεπε λα είρακε θαη ειεθηξφληα κε 

ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν ηα νπνία νδεγνχληαη ζην δνρείν ηνπ ειεθηξν-

ζθνπίνπ; 

Δπνκέλσο, πξαγκαηηθά ππάξρνπλ ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν θαη απηφ εμεγείηαη επεηδή έρνπλ θνξηηζηεί κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη γη’ απηφ 

έρνπλ αιιάμεη ην καγλεηηθφ φζν θαη ην ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν. 

 

Ζ εμήγεζε ηεο άπσζεο ησλ δχν ειαθξψλ θχιισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ειεθηξνζθνπίνπ. 

Δπεηδή φκσο ηα ειεθηξφληα θέξνπλ δχν εζσηεξηθνχο πφινπο, απηφ 

αθξηβψο απνηππψλεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δχν θχιισλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ. Γειαδή, ζην εζσηεξηθφ θάζε ειεθηξνλίνπ έρνπκε 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Απ-

ηά φηαλ βξεζνχλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη, φπσο ε-

μεγήζακε. Έηζη, φηαλ βξεζνχλ λα δηνρεηεπζνχλ ζηα δχν θχιια ηνπ ειε-

θηξνζθνπίνπ, δηαρσξίδνληαη αξρηθά επεηδή απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο., 

Απηφ γίλεηαη δπλαηφ επεηδή ηα δχν απηά θχιια είλαη ειαθξά θαη ηφηε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα κπνξνχλ θαη έιθνπλ απηά ηα ειαθξά θχιια ρξπζνχ. 

Αληίζεηα αλ ήζαλ βαξηά, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηα έιμνπλ νπφηε ζα καο 

θαίλνληαλ φηη δελ απσζνχληαη. 

 

Ζ εμήγεζε ηεο ξνήο ηνπ αξλεηηθνχ ή ηνπ ζεηηθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

ζην ειεθηξνζθφπην. 

Όκσο απφ ηα δχν είδε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ην έλα ηζρπξφηεξν απφ κα-

γλεηηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο άπνςεο. Απηφ δειαδή φκσο δελ ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρεη θαη ην άιιν είδνο θνξηίνπ κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε 

ειεθηξνλίνπ.  

Σν έλα φκσο απφ ηα δχν είδε θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ (επεηδή απ-

ηά πξνζδίδνπλ ζην ειεθηξφλην θαη ην ειεθηξηθφ ηνπ θνξηίν) είλαη ηζρπ-

ξφηεξν έλαληη ηνπ άιινπ, νπφηε ην ειεθηξφλην ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα 

κε απηφ ην ηζρπξφηεξφ ηνπ θνξηίν. 
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Έηζη, εμεγήζακε ήδε, φηαλ είλαη ηζρπξφηεξνο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο 

πφινο ηνπ ειεθηξνλίνπ απηφ θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν σο ηζρπ-

ξφηεξν, ελψ φηαλ είλαη ηζρπξφηεξνο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ, ηφηε ην ειεθηξφλην θέξεη σο ηζρπξφ-

ηεξφ ηνπ ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Έηζη έρνπκε ην ειεθηξηθφ θνξηίν 

πνπ είλαη αξλεηηθφ (φπσο ζην παξαπάλσ πείξακα) πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

ειεθηξφληα απηά θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν, θαη επίζεο έρνπκε ην ειεθηξηθφ θνξηίν πνπ είλαη ζεηηθφ 

επεηδή ηα ειεθηξφληα απηά θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν.  

Δμεγήζακε φκσο, θη απηφ πξέπεη λα ζπκφκαζηε, φηη ην θάζε ειεθηξφ-

λην θέξεη θαη ηα δχν είδε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ. 

 

 

Αο δνχκε πάιη θη άιιε κηα εηθφλα, απφ άιιν βηβιίν, ζρεηηθή κε ην ε-

ιεθηξνζθφπην: 
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37. Ο ιόγνο-εμήγεζε έιμεο ησλ ειεθηξνλίσλ από ηελ θάζνδν ή ηελ 

άλνδν, αιιά θαη άπσζήο ηνπο από ηελ θάζνδν θαη άλνδν. 

Ο ιόγνο-εμήγεζε άπσζεο ησλ ειεθηξνλίσλ από ηελ θάζνδν ή ηελ 

άλνδν, αιιά θαη άπσζήο ηνπο από ηελ θάζνδν θαη άλνδν. 

 

 

Αο δνχκε πάιη ιίγα παξαπάλσ γηα ην ειεθηξνζθφπην θαη ηελ ιεηηνπξ-

γία ηνπ ειεθηξηζκνχ: 

 

«Ζιεθηξνζθόπην. 

Σν ειεθηξνζθόπην είλαη φξγαλν, κε ην νπνίν εθηεινχκε πνιιά πεη-

ξάκαηα. Απηφ απνηειείηαη, θαη’ αξρή, απφ κεηάιιηλν πεξίβιεκα Π (ζρ. 

190, Η), ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ην κεηαιιηθφ ζηέιερνο , κν-

λσκέλν απφ ην κεηάιιηλν πεξίβιεκα δηα ηνπ κνλσηηθνχ Μ.  

ην θάησ άθξν ηνπ ζηειέρνπο εμαξηψληαη δχν ειαθξά κεηάιιηλα θχι-

ια (π.ρ. απφ αξγίιην), ηα νπνία εθφζνλ ην ειεθηξνζθφπην είλαη αθφξ-

ηηζην, εθάπηνληαη κεηαμχ ησλ. Σν ζηέιερνο ζην άιιν άθξν θαηαιήγεη, 

ζπλήζσο, ζηνλ δίζθν Γ.  

 

 
 

Πάλσ ζην κεηάιιηλν πεξίβιεκα ππάξρεη θαη ν αθξνδέθηεο Α, ηνλ ν-

πνίν ζπλδένπκε, θαηά ηα δηάθνξα πεηξάκαηα, κε έλα ζχξκα κε ηελ Γε, 

θαη έηζη, ην πεξίβιεκα πξνζγεηψλεηαη. 

Όηαλ θέξνπκε ζε επαθή κε ηνλ δίζθν έλα θνξηηζκέλν ζψκα (π.ρ. κηα 

ζεηηθά θνξηηζκέλε γπάιηλε ξάβδν), κεξηθά (ζεηηθά) θνξηία ηεο ξάβδνπ 

κεηαθέξνληαη ζην ζηέιερνο θαη απφ απηφ ζηα θχιια. Αθνχ, ινηπφλ, πά-

λσ ζηα θχιια βξίζθνληαη ηψξα νκψλπκα θνξηία (ζεηηθά), ηα θχιια α-

πσζνχληαη. Ζ απφθιηζε ησλ θχιισλ είλαη ηφζν κεγαιχηεξε, φζν κεγα-

ιχηεξν είλαη ην θνξηίν ην νπνίν θέξνπλ. 
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Παξαιιαγή ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ κε δχν θηλεηά θχιια είλαη ην ειε-

θηξνζθφπην πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 190, ΗΗ, ζην νπνίν ην κνλσκέλν 

ζηέιερνο  θέξεη εμαξηεκέλν πιεπξηθά έλα κφλν θηλεηφ θχιιν. 

Δθθόξηηζε ειεθηξνζθνπίνπ.  

Δθφζνλ ε κφλσζε ηνπ ζηειέρνπο είλαη θαιή θαη ην πεξηβάιινλ απαι-

ιαγκέλν απφ πγξαζία, έλα θνξηηζκέλν ειεθηξνζθφπην δηαηεξεί ην θνξ-

ηίν ηνπ γηα πνιχ ζρεηηθά ρξφλν. Αλ ζέινπκε λα εθθνξηίζνπκε έλα θνξηη-

ζκέλν ειεθηξνζθφπην, πξέπεη λα θέξνπκε ηνλ δίζθν Γ ζε ζπγθνηλσλία 

κε ηελ Γε. Γη’ απηφ αξθεί λα αγγίζνπκε απηφλ κε ην δάθηπιφ καο, νπφηε 

ηα θνξηία δηνρεηεχνληαη δηα κέζνπ ηνπ ζψκαηφο καο πξνο ηελ Γε». 

«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 

ηξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 143-144. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη γηα λα απσζεζνχλ ηα ίδηα ειεθηξηθά αιιά 

θαη καγλεηηθά θνξηία πνπ ππάξρνπλ ζηα θχιια ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ ζε-

καίλεη φηη θέξνπλ κεηαμχ ηνπο νκψλπκα καγλεηηθά θνξηία. 

Αλ είρακε κφλνλ έλα είδνο ειεθηξηθνχ-καγλεηηθνχ θνξηίνπ δελ ζα 

πξνέθππηε απηή ε άπσζε κεηαμχ ησλ δχν θχιισλ. 

Ζ άπσζε παξαηεξείηαη επεηδή ππάξρνπλ δχν καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ηφζν κε ην έλα είδνο (ην αξλεηηθφ) θνξηίνπ 

φζν θαη κε ην άιιν είδνο (ην ζεηηθφ) θνξηίν πνπ δηνρεηεχνπκε ζην ειε-

θηξνζθφπην. 

 

Έηζη, ζηελ θάζνδν φζν θαη ζηελ άλνδν έρνπκε αξρηθά έιμε αξλεηηθψλ 

θαη ζεηηθψλ θνξηίσλ αληίζηνηρα.  

Αλ δειαδή απσζνχληαλ έηζη ηα ειεθηξηθά θνξηία, δελ ζα κπνξνχζε 

λα θνξηηζηεί ε θάζνδνο ή ε άλνδνο, αθνχ ηα νκψλπκα θνξηία απσζνχ-

ληαη. Άξα, έρνπκε δχν εηδή θνξηία ζην θάζε ειεθηξφλην, φ[πσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξακε. 

Απηή ε έιμε ζπκβαίλεη επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απσ-

ζνχκελα κε ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαηεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηη-

θέο θαη αληίζεεο θαηεπζχλζεηο. Δθεί κπνξνχλ δειαδή θαη ζπγθεληξψλν-

ληαη π.ρ. αξλεηηθά ζηνλ έλα πφιν θαη ζεηηθά ζηνλ άιιν, αθξηβψο επεηδή 

έιθνληαη. 

 

ηελ ζπλέρεηα απσζνχληαη, επεηδή αθξηβψο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο α-

πνζηάζεηο εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξ-

ηίν άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ  ηφλησλ. 

Έηζη: 
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α) ηελ θάζνδν: ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ, 

απσζνχλ ηφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηα ειεθηξφληα 

ηεο θαζφδνπ (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο δειαδή απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο) Σφ-

ηε ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ απσζνχληαη απφ ηελ θάζνδν ή έρνπλ ηελ 

ηάζε λα απσζνχληαη. 

α) ηελ άλνδν: ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ, απσ-

ζνχλ ηφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα ειεθηξφ-

ληα ηεο αλφδνπ (ζηηο ζρεηηθά δειαδή απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο). Σφηε ηα 

ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ απσζνχληαη απφ ηελ θάζνδν ή έρνπλ ηελ ηάζε 

λα απσζνχληαη. 
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38. Ζ πξνζπάζεηα αλαγλώξηζεο κηα πξόβιεςεο ζεηζκνύ από ηελ 

αλσκαιία ζην ειεθηξνζθόπην. 

Ζ πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηεο απμνκείσζεο ηνπ καγλεηηθνύ-

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ ζην θάζε εζσηεξηθό-βαξπηηθό θέληξν 

ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο καο. 

Ο ζπληνληζκόο-ζύλδεζε ησλ δύν ειεθηξνζθνπίσλ κε ηα δύν εζσ-

ηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο. 

 

 

Δμεγήζακε πην πάλσ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ θαζψο θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο βαξχηεηαο. 

Πξέπεη, ινγηθά, ηφηε λα έρνπκε ηελ έιμε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ εηδψλ 

ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ κε ηα αληίζηνηρα θνξηία ζηνπο 

δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηεο Γεο, ηνπο νπνίνπο καο δείρλεη 

ην εθθξεκέο. 

Παίξλνπκε δειαδή δχν ειεθηξνζθφπηα. Σν έλα ζην νπνίν δηνρεηεχ-

νπκε ζηαζεξφ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε κηα 

παξνρή ηεο θαζφδνπ. Δπίζεο παίξλνπκε έλα άιιν ίδην ειεθηξνζθφπην 

ζην νπνίν δηνρεηεχνπκε ζηαζεξφ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε κηα παξνρή ηεο αλφδνπ. 

Γεηψλνπκε ηα δχν ειεθηξνζθφπηα κε δχν ίδηεο θαη ζην ίδην κέξνο ζπ-

ζθεπέο γείσζεο (π.ρ. κε δχν ίδηεο γεηψζεηο π.ρ. θαζνδηθήο πξνζηαζίαο 

φπσο ζηνπο κεηαιιηθνχο αγσγνχο φηαλ ζέινπκε λα ηνπο πξνζηαηεχζνπκε 

απφ ηελ ειεθηξφιπζε). 

 

 

 
 

Μεηνεηήξ θαζμδηθήξ πνμζηαζίαξ ζε οπόγεημ μεηαιιηθό ζςιεκςηό δίθηομ. 

Αοηόξ βέβαηα δεκ είκαη αθνηβείαξ, όπςξ μηιήζαμε πημ πνηκ, αιιά είκαη ε βάζε ηεξ 

ζθέρεξ μαξ όηη πνέπεη κα μεηνηέηαη ε ηαπύηεηα νμήξ ηςκ ζεηηθώκ ή ηςκ ανκεηηθώκ 

ειεθηνμκίςκ από ηα δύμ ειεθηνμζθόπηά μαξ πνμξ ημ εζςηενηθό ηεξ Γεξ. 
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Δπεηδή αλαθέξακε φηη ην έλα εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ θέληξν ηεο Γεο καο 

θέξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαη ην άιιν αξλεηηθφ, πξέπεη λα ζπληνλί-

ζνπκε ηα δχν απηά ειεθηξνζθφπηά καο, ψζηε ζηελ θάζε πνπ ελεξγν-

πνηείηαη ην έλα εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ θέληξν ηεο Γεο καο πνπ θέξεη π.ρ. ην 

ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν (ζην κηζφ δεπηεξφιεπην δειαδή), ζηελ ίδηα ε-

θείλε ρξνληθή ζηηγκή λα ζπλδέεηαη ην ζεηηθφ ειεθηξνζθφπηφ καο κε ηελ 

γείσζή ηνπ. 

Δπίζεο, φηαλ ελεξγνπνηείηαη ην εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ θέληξν ηεο Γεο 

καο πνπ θέξεη π.ρ. ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, (ζην κηζφ δεπηεξφιε-

πην δειαδή), ζηελ ίδηα εθείλε ρξνληθή ζηηγκή λα ζπλδέεηαη ην ζεηηθφ ε-

ιεθηξνζθφπηφ καο κε ηελ γείσζή ηνπ. 

Γηα λα θαηαιάβνπκε αλ ζπλδεφκαζηε κε ην ζεηηθφ ή κε ην αξλεηηθφ 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ θέληξν ηεο Γεο καο, απηφ ζα ην πξνζέμνπκε απφ ηελ 

ηαρχηεηα ξνήο ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζεηηθνχ ή ηνπ αξλεηηθνχ ειεθηξν-

ζθνπίνπ. Γειαδή, αλ ζηελ κηα ζχλδεζή καο ηξέρνπλ γξεγνξφηεξα ηα ε-

ιεθηξφληα ζε ζρέζε κε ηελ άιιε (ε θάζε ζχλδεζή καο γίλεηαη θάζε κηζφ 

δεπηεξφιεπην) απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπκε ζπλδέζεη ζσζηά ηα ειεθηξν-

ζθφπηά καο κε ηα δχν εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο ή αιιηψο 

ηα έρνπκε ζπληνλίζεη κε απηά. 

Παξαηεξνχκε ην δηάγξακκα ηεο έιμεο απηψλ ησλ θνξηίσλ απφ ην α-

ζζελέο ειεθηξηθφ ξεχκα ησλ ειεθηξνζθνπίσλ πξνο ηα δχν εζσηεξηθά-

βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο. 

ηελ νπνηαδήπνηε, ελδερνκέλσο, αλσκαιία απηήο ηεο ξνήο ηεο ελέξ-

γεηαο ή π.ρ., αλ γίλεηαη κε πην γξήγνξν ξπζκφ-ηαρχηεηα ε έιμε ησλ θνξ-

ηίσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη απμεζεί αλάινγα ην θνξηίν ηνπ ελφο ή ηνπ 

άιινπ βαξπηηθνχ θέληξνπ ηεο Γεο καο. 

Έηζη,  κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πην απφ ηα δχν εζσηεξηθά-βαξπηηθά 

θέληξα ηεο Γεο καο έρεη απμήζεη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ 

θνξηίν. 
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39. Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο Μπξάνπλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο έιμεο ησλ ζσκάησλ από ηελ βαξύηεηα θαη ε έλλνηα 

ηνπ βάξνπο. 

Ζ κεηάδνζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηά ηεο Γεο γίλεηαη κέζσ 

ηεο ύιεο, κέζσ ησλ εζσηεξηθώλ πόισλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειε-

θηξνλίσλ.  

Ζ εμήγεζε ηεο εμάζθεζεο ίδηαο βαξύηεηαο ησλ ζσκάησλ ζην θε-

λό. 

 

 

 

«Κίλεζε Μπξάνπλ 

Κίλεζε Μπξάνπλ νλνκάδεηαη ε ζπλερήο, ηπραία θίλεζε ησλ κηθξνζθν-

πηθψλ ζσκαηηδίσλ πνπ αησξνχληαη κπέζα ζε θάπνην πγξφ ή αέξην. 

Σα ζσκαηίδηα θηλνχληαη άηαθηα, ζαλ λα δέρνληαη ρηππήκαηα απφ ην 

ξεπζηφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη θάηη παξφκνην. Σα κφξηα ηνπ 

ξεπζηνχ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαξθή θίλεζε, πξνζθξνχνπλ πάλσ ζηα 

ζσκαηίδηα, αλαγθάδνληάο ηα λα θηλεζνχλ. 

 

 
 

Σηηξ αθηίκεξ ημο ειηαθμύ θςηόξ γίκεηαη μναηή ε θίκεζε ηςκ ζςμα-

ηηδίςκ ηεξ ζθόκεξ θαη ημο θαπκμύ πμο οπάνπμοκ ζημκ αένα. Τα αό-

ναηα μόνηά ημο αένα, πμο θηκμύκηαη με ηαπύηεηα, πνμζθνμύμοκ ζηα 

ζςμαηίδηα θαη ηα ςζμύκ κα θηκεζμύκ με ηοπαίμ ηνόπμ. Τμ θαηκόμεκμ 

μκμμάδεηαη θίκεζε Μπνάμοκ.  
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Όζν ζεξκφηεξν είλαη ην ξεπζηφ ηφζν ηαρχηεξα ηαιαληψλνληαη ηα κφ-

ξηά ηνπ θαη επνκέλσο θηλνχλ γξεγνξφηεξα ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα. Ζ 

θίλεζε γίλεηαη πξνο θάζε θαηεχζπλζε . Έηζη εμεγείηαη γηαηί βαζκηαία ηα 

ζσκαηίδηα ελφο πιηθνχ δηαζπείξνληαη νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξε ηε κάδα 

ηνπ ξεπζηνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν απιψλνληαη ζηνλ αέξα ε ζθφλε, ν θα-

πλφο θαη νη νζκέο. 

Σελ θίλεζε ησλ ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ξεπζηά αλαθάιπςε ην 1827 ν 

Ρφκπεξη Μπξάνπλ (1773-1858), θνηζέδνο βνηαλνιφγνο θαη θπζηθφο, 

ελψ κειεηνχζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλνχληαη νη θφθθνη ηεο γχξεο 

κέζα ζην λεξφ. Σελ επνρή εθείλε, ε θίλεζε Μπξάνπλ απνηέιεζε κηα ζε-

ηηθή έλδεημή ηεο χπαξμεο ησλ αηφκσλ θαη κνξίσλ». 

«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 3, ζει. 437. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Λέκε ινηπφλ φηη ε ίδηα ε βαξχηεηα ηεο Γεο επζχλεηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ γηα ηηο θηλήζεηο Μπξάνπλ. 

Γηαηί ε βαξχηεηα ή αιιηψο ηα ζεκειηψδε ηφληα ηφζν ζηελ θάζε ηεο 

εθπνκπήο ηεο βαξχηεηαο φζν θαη ζηελ θάζε ηεο ζπζηνιήο ηεο, επηδξνχλ 

πάλσ ζε φια ηα αληηθείκελα, κφξηα, άηνκα πνπ ζπλαληνχλ. 

Ζ επίδξαζε απηή γίλεηαη κέζσ ηεο χιεο. 

Γειαδή, ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, εμεγήζακε φηη νη κάδεο ηεο Γεο είλαη 

θνξηηζκέλεο κε ζεκειηψδε ηφληα.  

ηελ ζπλέρεηα, νιφγπξα απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, π.ρ. ζηνλ εμσηεξη-

θφ ππξήλα ζηνλ καλδχα, ζηνλ ζηεξεφ θινηφ θαη κέρξη ηελ επηθάλεηά ηεο 

απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα αζθνχλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο 

θνξηίν επεηδή αθξηβψο αιιειεπηδξνχλ κε ηα άιια ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσην-

λίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Έηζη αλαγθάδνπλ ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα θπξίσο σο ειαθξχ-

ηεξα, λα δέρνληαη ην θνξηίν ηνπο θαη κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο πφισλ, 

άιινηε λα ηα έιθνπλ ζηελ θάζε ηεο ζπζηνιήο ηεο βαξχηεηαο, ελψ άιιν-

ηε λα ηα απσζνχλ, ζηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο ηεο βαξχηεηαο ή ηεο άλσ-

ζεο. 

Βέβαηα, εθηφο ηεο βαξχηεηαο πάλσ ζηα κφξηα ηεο ζθφλεο επηδξνχλ θη 

άιινη παξάγνληεο, φπσο έλαο ειαθξχο αέξαο, ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 

θ.ιπ. Δδψ εκείο κηιάκε γηα ηελ επίδξαζε πνπ εμαζθνχλ πάλσ ζηα κφξηα 

φιεο ηεο Γεο ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο. 

 

Απηή ινηπφλ ε κεηάδνζε ηεο βαξχηεηαο ζηελ επηθάλεηά ηεο Γεο γίλε-

ηαη κέζσ ηεο χιεο, κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 
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ειεθηξνλίσλ, γηαηί εθεί εμαζθνχληαη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ην εζσηεξηθφ 

ηεο Γεο καο.  

Απνηέιεζκα απηήο ηεο ηδηφηεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη ε έιμε 

ησλ ζσκάησλ απφ ηελ βαξχηεηα ηεο Γεο, φπσο ήδε εμεγήζακε. 

Ζ έιμε δειαδή ησλ εθπεκπφκελσλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

θνξηίσλ απφ ηα δχν εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο γίλεηαη κέ-

ζσ ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, ηα ν-

πνία έιθνπλ απηήλ ηελ ελέξγεηα-θνξηία θη έηζη δεκηνπξγνχλ θαη ηελ θί-

λεζε Μπξάνπλ φπσο παξαπάλσ εμεγήζακε. 

Με άιια ιφγηα ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο 

καο, πξνζαλαηνιίδνληαη θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ηεο βαξχηεηαο πξνο ην 

θέληξν ηεο Γεο, ελψ θαηά ηελ θάζε ηεο άπσζεο ησλ δχν εζσηεξηθψλ-

βαξπηηθψλ ηεο θέληξσλ πξνζαλαηνιίδνληαη αληίζεηα, αθνχ απσζνχληαη. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ίδηα ε κάδα ηεο Γεο γίλεηαη «αγσγφο» θαηά ηελ 

κεηαθνξά απηήο ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη έηζη κεηαδί-

δεηαη ε βαξχηεηα απφ ην έλα άηνκν πξνο ην άιιν θαη ηειηθά θηάλεη ζηελ 

επηθάλεηά ηεο, φπνπ ζηεθφκαζηε εκείο. 

Αλ δηαθνπεί απηφο ν αγσγφο, π.ρ. κε θελφ αέξα, ηφηε δελ εμαζθείηαη 

απηή ε έιμε ή αιιηψο ε θφξηηζε ηεο κάδαο, επεηδή αθξηβψο δελ κπνξνχλ 

λα έιμνπλ ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ 

πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σφηε δελ έιθεηαη πιένλ ε κάδα ησλ ζσκάησλ, ζηελ πεξίπησζε απηή. 

Ζ ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο καο δειαδή 

εμαζθείηαη απφ ηελ κάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο. Απηφ εμεγείηαη επεηδή ε 

κάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο θνξηίδεηαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα νπφηε 

απφ εθεί εμαζθνχληαη πιένλ νη δπλάκεηο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (έιμε 

θαη άπσζε) θη απηφο είλαη ν ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο άιινηε ηνπ εζσηεξη-

θνχ ζπκπαγνχο ππξήλα ηεο θαη άιινηε ησλ δχν εζσηεξηθψλ βαξπηηθψλ 

ηεο θέληξσλ. Απηφ ζεκαίλεη επίζεο φηη ε χιε-κάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

Γεο κπνξεί θαη απνξξνθάεη φιε ηελ ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο, 

νπφηε πιένλ ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο ε-

μαζθείηαη απφ ηελ κάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζην θελφ π.ρ. ζην κπνπθάιη πνπ έρνπκε αθαη-

ξέζεη ηνλ αέξα θη αθήζνπκε λα πέζνπλ ηαπηφρξνλα έλα θηεξφ θη έλα βα-

ξίδην ζθαίξαο, εμαζθείηαη ίδηα ε βαξχηεηα ησλ ζσκάησλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε αθφκε φηη φπσο απφ ην εζσηεξηθφ 

ηεο Γεο εμαζθείηαη ε βαξχηεηα πξνο ηηο κηθξφηεξέο ηεο κάδεο ηεο, ηφηε, 

θαη απφ ηηο επηκέξνπο κάδεο ηεο εμαζθείηαη πάιη ε βαξχηεηα πξνο άιιεο 

κηθξφηεξέο ηεο κάδεο. Απηφ ζα ην δνχκε ακέζσο πην θάησ. 
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40. Ζ εμήγεζε ηεο έιμεο ζηελ βαξύηεηα 

Ζ εμάζθεζε ηεο βαξύηεηαο ησλ ζσκάησλ κέζσ ηεο κάδαο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο ύιεο θαη ε δηαθνξά ησλ δπ-

λάκεσλ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ από ηηο δπλάκεηο ζπλνρήο ζην άηνκν. 

Ζ εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ειεθηξηθό ξεύκα. 

 

 

«5-6 Δξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ηνπ λόκνπ ηεο παγθόζκηαο έιμεσο. 

Δθαηφ ρξφληα κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ λφκνπ ηεο παγθφζκηαο έιμεσο 

απφ ηνλ Νεχησλα, ν HenryCavendish (Υέλξη Κάβηληηο) θαηάθεξε λα κε-

ηξήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο βαξχηεηαο αληηθεηκέλσλ  εξγαζηεξηαθνχ 

κεγέζνπο. Σν δηάγξακκα ηεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνίεζε δείρλεηαη ζην 

ζρήκα 5-7. Γπν κηθξέο ζθαίξεο ζηεξεψζεθαλ ζηα δχν άθξα ειαθξηάο 

ξάβδνπ κήθνπο 2 κέηξσλ. Απηή ε ξάβδνο θξεκάζηεθε νξηδφληηα κε ην 

θέληξν ηεο θάησ απφ ιεπηφ θαηαθφξπθν ζχξκα, κε ην νπνίν είρε αλαξ-

ηεζεί. ηα άθξα ηεο ξάβδνπ θαη ζηελ πιεπξά ηνπ θνπηηνχ πνπ πεξηέθιεηε 

ηε ζπζθεπή ν Cavendish ζηεξέσζε θιίκαθεο απφ ειεθαληφδνλην, γηα λα 

κεηξήζεη ηε ζέζε ηεο ξάβδνπ. Όηαλ ν Cavendish ηνπνζέηεζε δπν ζθαί-

ξεο κεγάιεο κάδαο θνληά ζηηο κηθξέο ζθαίξεο ζηα άθξα ηεο ξάβδνπ, νη 

κεγάιεο ζθαίξεο έιθπζαλ ηηο κηθξέο θαη ην αλαξηεκέλν ζχζηεκα πεξη-

ζηξάθεθε. 

 

 
 

Σπήμα 5-7 

Έκα απιμπμηεμέκμ δηάγναμμα ηεξ ζοζθεοήξ πμο πνεζημμπμημύζε μ Cavendish, γηα 

κα επαιεζεύζεη ημ κόμμ ηεξ παγθόζμηαξ έιλεςξ γηα μηθνά ακηηθείμεκα θαη γηα κα με-

ηνήζεη ηε ζηαζενά G ηεξ βανύηεηαξ. Τμ ιεπημμενέξ ζπέδημ ηεξ ζοζθεοήξ ημο Cav-

endish θαίκεηαη ζημ ζπήμα 5-8 
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Ο Cavendish ζεκείσζε ηε ζέζε ηεο ξάβδνπ κε ζηξακκέλν ην ζχζηεκα, 

φηαλ νη κεγάιεο κάδεο είραλ ηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 5-7. Καηφ-

πηλ κεηέθεξε θάζε κηα απφ ηηο κάδεο απηέο ζηε ζπκκεηξηθή ζέζε ζηελ 

άιιε πιεπξά ησλ κηθξψλ ζθαηξψλ. Ζ έιμε βαξχηεηαο πεξηέζηξεςε ην 

ζχζηεκα πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε θαη ν Cavendish κέηξεζε ηε λέα 

ζέζε. Μεηξψληαο ηηο κεηαβνιέο ζηε ζέζε, φηαλ δξνπλ επάλσ ζηηο κηθξέο 

ζθαίξεο γλσζηέο δπλάκεηο, ν Cavendish κπφξεζε λα βξεη ην κέηξν ησλ 

δπλάκεσλ βαξχηεηαο κεηαμχ ησλ κεγάισλ θαη κηθξψλ ζθαηξψλ κε ηελ 

εμήο ζεηξά ζπιινγηζκψλ: Ζ δχλακε γηα δηάθνξεο ζηξέςεηο ηνπ αλαξηε-

κέλνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί δπλακηθά , αλ απνζχξνκε ηηο 

κεγάιεο κάδεο θαη αθήζνκε ηε ξάβδν κε ηηο κηθξέο ζθαίξεο λα αησξνχ-

ληαη νξηδφληηα, ζηξίβνληαο θαη μεζηξίβνληαο ην ζχξκα ηεο αλαξηήζεσο. 

Σφηε ε θίλεζε ηεο ξάβδνπ εμαξηάηαη απφ ηηο γλσζηέο κάδεο ησλ κηθξψλ 

ζθαηξψλ θαη απφ ηηο δπλάκεηο πνπ δξνπλ επάλσ ηνπο έλεθα ηεο ζηξέςεσο 

ηνπ ζχξκαηνο. Άξα ην κέηξν ησλ δπλάκεσλ απηψλ κπνξεί λα πξνζδηνξη-

ζηεί απφ ηελ θίλεζε. Σψξα εμεηάζηε ην φιν ζχζηεκα ζε εξεκία θαη κε 

ηηο κεγάιεο ζθαίξεο ζηε ζέζε ηνπο. Ζ νιηθή δχλακε ζε θάζε ζθαίξα 

πξέπεη λα είλαη κεδεληθή. Αιιά ε αλάξηεζε έρεη ππνζηεί ζηξέςε, επεηδή 

ππάξρνπλ νη δπλάκεηο βαξχηεηαο αλάκεζα ζηηο κεγάιεο κάδεο θαη ζηηο 

ζθαίξεο επάλσ ζηε ξάβδν.  

 

 
 

 

Σχήμα 5-8 
Τμ ζπέδημ ηεξ ζοζθεοήξ ημο Cavendish, όπςξ εμθακίζηεθε ζηεκ ανπηθή δεμμζί-

εοζή ημο. Οη δομ μεγάιεξ μάδεξ έπμοκ μκμμαζηεί w θαη μη δομ μηθνέξ μάδεξ h. Πνμ-

ζέληε όηη ημ όιμ ζύζηεμα είκαη ημπμζεηεμέκμ ζε έκα μεγάιμ πενίβιεμα G με ελςηε-

νηθά πεηνηζηήνηα γηα ηε μεηαθίκεζε ηςκ βανώκ θαη ηε νύζμηζε ηεξ μνηδόκηηαξ νά-

βδμο. Οη θιίμαθεξ ζημ Α θμκηά ζηηξ άθνεξ ηεξ νάβδμο θςηίδμκηαη από ηηξ ιάμπεξ L 

θαη παναηενμύκηαη με ηα ηειεζθόπηα T. 
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Ζ κεδεληθή νιηθή δχλακε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δπλάκεσο βαξχηε-

ηαο θαη ηεο δπλάκεσο, πνπ αζθείηαη απφ ηελ πεξηζηξακκέλε αλάξηεζε. 

Δπνκέλσο ε δχλακε βαξχηεηα είλαη ίζε θαηά κέηξν θαη αληίζεηε ζε θα-

ηεχζπλζε κε ηε δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ηελ αλάξηεζε. Αθνχ ηψξα 

γλσξίδνκε ηε δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ηελ αλάξηεζε, γλσξίδνκε επίζεο 

ηε δχλακε βαξχηεηαο. Δπνκέλσο απφ ηηο γλσζηέο κάδεο ησλ ζθαηξψλ θαη 

ηηο απνζηάζεηο ηνπο κπνξνχκε λα ππνινγίζνκε ην G. 

Αλ ρξεζηκνπνηήζνκε δηάθνξα αληηθείκελα απφ δηαθνξεηηθή χιε, κπν-

ξνχκε λα ηξνπνπνηήζνκε ην πείξακα Cavendish θαη λα δείμνκε φηη νη κά-

δεο θαη κφλνλ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έιμε βαξχηεηαο. Αιιάδνληαο ηηο ζρεηη-

θέο ζέζεηο ησλ κηθξψλ θαη κεγάισλ ζθαηξψλ κπνξνχκε λα ειέγμνκε ην 

λφκν ηνπ αληίζηξνθνπ ηεηξαγψλνπ γηα απνζηάζεηο κέζα ζην εξγαζηήξην 

θαη φρη πιαλεηψλ. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ πεηξάκαηνο Caven-

dish θαη κέρξη ηψξα ν λφκνο ηεο παγθφζκηαο έιμεσο ηνπ Νεχησλα ηζρχεη 

γηα φια απηά ηα πεηξάκαηα. Ζ ηηκή ηνπ G πνπ έρεη γίλεη δεθηή είλαη…». 

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

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

ζει. 105-106. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ βαξχηεηα εμαζθείηαη ζηηο δχν κηθξέο κάδεο απφ ηηο δχν κεγάιεο κά-

δεο ησλ κεγάισλ ζθαηξψλ.  

Έηζη νη δχν κηθξέο κάδεο ησλ κηθξψλ ζθαηξψλ ιφγσ ηεο αζθνχκελεο 

βαξχηεηαο ησλ κεγάισλ ζθαηξψλ έιθνληαη απφ απηέο θαη ην ζχζηεκα 

ηνπ Cavendish πεξηζηξέθεηαη. 

Πην πέξα φκσο, πην αλαιπηηθά δειαδή, ε βαξχηεηα εμαζθείηαη απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο δνκηθνχο 

ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Δπεηδή νη κεγαιχηεξεο ζε κάδα ζθαίξεο θέξνπλ πεξηζζφηεξα πξσηφ-

ληα θαη πεξηζζφηεξα ειεθηξφληα, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη κεγάιεο 

ζθαίξεο έιθνπλ ηηο κηθξέο ζθαίξεο (ιφγσ ηνπ ηζρπξφηεξνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ θέξνπλ). 

Ζ έιμε ηνπο απηή γίλεηαη σο εμήο, βιέπε θαη παξαθάησ ζρήκα: 

1) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ΠΑ1 ηεο πξψηεο κεγάιεο 

ζθαίξαο Α1, έιθνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πα1 ηεο πξψηεο 

κηθξήο ζθαίξαο α1. Δπίζεο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ΖΑ1 

ηεο πξψηεο κεγάιεο ζθαίξαο Α1, έιθνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ εα1 ηεο δεχηεξεο κηθξήο ζθαίξαο α2.  

2) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ΠΒ1 ηεο δεχηεξεο κεγάιεο 

ζθαίξαο Β1, έιθνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πβ1 ηεο δεχηε-

ξεο κηθξήο ζθαίξαο β1. Δπίζεο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 
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ειεθηξνλίσλΖΒ1 ηεο πξψηεο κεγάιεο ζθαίξαο Α1, έιθνπλ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ εβ1 ηεο δεχηεξεο κηθξήο ζθαίξαο α2.   

 

 
 

Έηζη, νη δχν ζθαίξεο έιθνληαη.   

Αλ ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ δχν κεγάισλ ζθαηξψλ ήηαλ 

πνιχ κεγάιε, ηφηε εθηφο απφ ηελ παξαπάλσ έιμε ζα είρακε θαη ηνλ πξν-

ζαλαηνιηζκφ ησλ δχν απηψλ θέληξσλ ησλ κηθξψλ ζθαηξψλ πξνο ηα δχν 

θέληξα ησλ κεγάισλ ζθαηξψλ, φπσο ηα αλαθέξακε. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, φηαλ ιέκε πξνζαλαηνιηζκφ, ζα είρακε δε-

ιαδή ηελ κεηαθίλεζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ θέληξσλ ησλ κη-

θξψλ ζθαηξψλ α1 θαη β1 σο πξνο ηηο δχν κεγάιεο ζθαίξεο Α1 θαη Β1, 

αληίζηνηρα. 

Αθξηβψο ην ίδην γίλεηαη θαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ειεθηξνλίσλ 

σο πξνο ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ, φηαλ απηφο δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ 

ξεχκα. 

Όηαλ φκσο δελ έρνπκε κεγάιε ηελ ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ κεηα-

μχ ησλ κεγάισλ θαη ησλ κηθξψλ ζθαηξψλ ηνπο αληίζηνηρα, ηφηε έρνπκε 

κελ ηελ έιμε κεηαμχ ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ αιιά θαη ηελ δεκηνπξ-

γία ησλ δπλάκεσλ ζπλνρήο ηνπ αηφκνπ, αιιά δελ έρνπκε ηνλ παξαπάλσ 

πξνζαλαηνιηζκφ πνπ αλαθέξακε. Απηφ γίλεηαη θαη ζηνπο κνλσηέο, νη ν-

πνίνη κπνξεί λα εμαζθνχλ έιμε πξνο ηα ειεθηξφληα, φκσο δελ ππάξρεη ν 

παξαπάλσ πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θαη γη’ απηφ ηα ειεθηξφληα δελ κπν-

ξνχλ λα πξνρσξήζνπλ, αθνχ δελ ππάξρεη ακνηβαία έιμε κε ηα πξσηφληα 

ηνπ αγσγνχ, δειαδή κε ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ αγσγνχ. 
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41. Ζ εμήγεζε ηεο ζύληαμεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ ηζνβαξπηηθώλ 

θακππιώλ. 

 

 

 

 
 

 
Η παναπάκς εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ: «Γηαηί; Πώξ; Πμημξ; Πώξ ιεη-

ημονγεί αοηό;» 300 ζοζθεοέξ θαη μεπακήμαηα. Έγπνςμε παηδηθή εγθο-

θιμπαίδεηα. Σογγναθέαξ: FernandLot. Σπεδηαζηήξ: HenriMercier. Έθ-

δμζε LibfrairieHachette, 1967. Γηα ηεκ Γιιάδα – Γιιεκηθή Παηδεία Α.Γ. 

1974. 

 

 

Ζ ζχληαμε ησλ ηζνβαξπηηθψλ θακππιψλ έρεη λα θάλεη κε ηηο κάδεο 

πνπ επελεξγνχλ πάλσ ζηα ίδηα ειαηήξηα.  

ηηο δχν παξαπάλσ ελφηεηεο εμεγήζακε πσο ε κάδα έιθεηαη κε άιιε 

κάδα. 

Δπνκέλσο, ιφγσ ηεο θφξηηζεο κε ζεκειηψδε ηφληα πνπ έρνπλ νη κάδεο 

ηεο Γεο, εμαηηίαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο, έρνπκε θαη 

ηελ αλάινγε εμάζθεζε ηεο βαξχηεηαο απφ ηελ θάζε κάδα ηεο. 

Απηφ αθξηβψο απνηππψλεηαη πάλσ ζην δηάγξακκα ησλ ηζνβαξπηηθψλ 

θακππιψλ. 
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42. Ζ εμήγεζε πνπ ηα θύκαηα P (πξσηεύνληα) κπνξνύλ λα δηαπε-

ξάζνπλ ηνλ εζσηεξηθό ππξήλα ηεο Γεο.  

Ζ εμήγεζε, ν άιινο ιόγνο, πνπ ηα θύκαηα S (δεπηεξεύνληα) δελ 

κπνξνύλ λα δηαπεξάζνπλ ηνλ εζσηεξηθό ππξήλα ηεο Γεο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ ζπκπαγνύο ππξήλα ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο, κόλνλ 

θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ηεο. 

Ζ έλλνηα ηεο βαξύηεηαο. 

Ζ βαξύηεηα απνηειείηαη από δύν Φάζεηο: 

Ζ πξώηε θάζε είλαη ε βαξύηεηα ή ε έιμε κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ 

ηόλησλ θαη ε δεύηεξε θάζε είλαη ε άλσζε ή ε άπσζε κεηαμύ ησλ ζε-

κειησδώλ ηόλησλ. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ βαξπηηθώλ-εζσηεξηθώλ θέληξσλ 

ηεο Γεο καο, κε βάζε ηελ εθηξνπή ησλ εγθάξζησλ ζεηζκηθώλ θπκά-

ησλ S (δεπηεξεύνληα).  

Ζ βαξύηεηα ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο καο εμαζθείηαη από ηελ θνξ-

ηηζκέλε κε ζεκειηώδε ηόληα κάδα ηεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Ραδηνζήκαηνο ζην εζσηεξηθή ηεο 

Γεο καο. 

 

 

Πην πάλσ, ζηελ ελφηεηα: «27. ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο έρνπκε ηα 

δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ.Απηά:α) Απσζνχληαη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο, νπφηε ηφηε παξάγνπλ απσζηηθέο δπλάκεηο. Καζψο, δειαδή, 

απηέο απσζνχληαη: α1) παξάγνπλ ηελ άπσζε ησλ ππξεληθψλ ξεπκάησλ 

απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο, θαη α2) έιθνπλ θαη χιε απφ ην εζσηεξηθφ 

ηεο Γεο ηελ νπνία νδεγνχλ πξνο ηηο πεξηνρέο άπσζήο ησλ πνπ ε-

θηείλνληαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ππξήλα κέρξη θαη ηελ δηάηξεζε ηνπ θινηνχ 

ηεο.β) Έιθνληαη, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, θαη θαζψο έιθνπλ 

θαη πιηθά απφ ην εζσηεξηθφ ηεο, ηα ζπκπηέδνπλ νπφηε παξάγεηαη ν ζπ-

κπαγήο ππξήλαο ηεο Γεο. Ζ εμήγεζε ηνπ πεπιαηπζκέλνπ ηεο ζθαίξαο 

ηεο Γεο ζηελ ηζεκεξηλή ηεο δψλε.Ζ έλσζε ηνπ κηθξφθνζκνπ κε ηνλ κα-

θξφθνζκν», εμεγήζακε φηη ηα εγθάξζηα θχκαηα επεηδή θέξνπλ θαη χιε 

δελ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε εθπεκπφκελα ηζρπξά θχκαηα απφ ηνλ εζσηε-

ξηθφ ππξήλα ηεο Γεο απσζνχλ ηα εξρφκελα πξνο απηά εγθάξζηα ή δεπηε-

ξεχνληα θχκαηα, ιφγσ ηεο χιεο πνπ θέξνπλ. 

Σν φηη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο μεθηλνχλ ηέηνηα θχκαηα απ-

ηφο είλαη ν ιφγνο πνπ απηά απσζνχλ αιιά θαη εθηξέπνπλ ηελ πνξεία ησλ 

εξρφκελσλ πξνο ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα δεπηεξεχνληα θχκαηα. Απηή είλαη 

ε εμήγεζε ηεο εθηξνπήο ησλ δεπηεξεπφλησλ θπκάησλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

ππξήλα ηεο Γεο. 

Σψξα λα πξνρσξήζνπκε. 
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Δμεγήζακε πην πάλσ φηη θαηά ηελ βαξχηεηα ηεο Γεο έρνπκε δχν Φά-

ζεηο: 

 

Ζ κηα-πξψηε Φάζε είλαη ε έιμε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξη-

θφ ππξήλα ηεο. Δμαηηίαο ηεο θφξηηζεο ηεο εθεί χιεο κε ζεκειηψδε ηφληα, 

έρνπκε θαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο κάδαο λα έιθνληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ 

ηνλ ζπκπαγή εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο. 

Απηφο ινηπφλ είλαη ν ζπκπαγήο εζσηεξηθφο ππξήλαο ηεο Γεο καο, πνπ 

δεκηνπξγείηαη κφλνλ θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ καδψλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο, ζην θέληξν ηεο. 

Απφ ηνλ ππξήλα απηφ, ζηελ θάζε απηή εμαζθείηαη ηψξα ε βαξχηεηα 

ηεο Γεο. Ζ έιμε δειαδή ηεο βαξχηεηαο πξνο εκάο ηνπο ίδηνπο, πξνο ηελ 

ζειήλε θ.ιπ. εμαζθείηαη φρη απφ έλαλ πγξφ ππξήλα, φρη απφ έλαλ ξεπζηφ 

ππξήλα, αιιά απφ έλαλ ζπκπαγέζηαην ππξήλα πνπ νθείιεη απηφ ην «ζπ-

κπαγέο» ηνπ ζηελ θάζε ηεο έιμεο ηεο χιεο πνπ είλαη θνξηηζκέλε κε ζε-

κειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

 

ηελ επφκελε-δεχηεξεΦάζε έρνπκε ηελ άπσζε ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ. Ζ άπσζε απηή απνκαθξχλεηαη ηα πιηθά απφ ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα 

ηεο Γεο, θη απηά απσζνχληαη απφ ην θέληξν ηεο θαη ηφηε παξάγνπλ ηα ιε-

γφκελα ππξεληθά ξεχκαηα. ηελ θάζε απηή ην θέληξν ηεο Γεο είλαη ξεπ-

ζηφ. 

Απηή είλαη ε δεχηεξε Φάζε ηεο Βαξχηεηαο ή ε Φάζε ηεο άπσζήο ηεο 

ή ε Φάζε ηεο Άλσζεο αιιηψο. 

 

Ζ έιμε ινηπφλ κεγάιεο πνζφηεηαο πιηθψλ ζην θέληξν ηεο Γεο, θαηά 

ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ ιεηηνπξγεί ηψξα, απέλαληη ζηα θχκαηα P (πξσ-

ηεχνληα) θαη S (δεπηεξεχνληα) θαηά ηνλ εμήο ηξφπν: 

Σα κελ πξσηεχνληα θχκαηα επεηδή δελ θέξνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο χ-

ιεο, κπνξνχλ θαη εηζρσξνχλ κέζα απφ απηφλ ηνλ ζπκπαγή απφ κάδα ε-

ζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο, ελψ ηα δεπηεξεχνληα, επεηδή κεηαθέξνπλ-

έιθνπλ θαη κάδα δελ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ απηφλ ηνλ εζσηεξηθφ ππ-

ξήλα ηεο Γεο θη έηζη εθηξέπνληαη. Ζ εθηξνπή ηνπο απηή γίλεηαη επεηδή 

ζπγθξνχεηαη ε κάδα ηνπο κε εθείλε ηνπ ζπκπαγνχο ππξήλα. 

Ζ πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Γεο καο πξέπεη λα είλαη απηφο φπνπ έρνπκε ηελ εθηξνπή απηψλ ησλ 

εγθάξζησλ θπκάησλ. 

χκθσλα θαη κε φζα εμεγήζακε ζην θεθάιαην-ελφηεηα ηνπ εθθξεκνχο 

γηα ηελ αλαγλψξηζε απφ απηφ ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ θέληξσλ 

ηεο Γεο καο, απηά ηα βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο πνπ καο δείρλεη ην 

εθθξεκέο πξέπεη λα ζπλαληήζνπκε θαλνληθά ηψξα θαη ζηα ζεκεία-ζέζεηο 

πνπ έρνπκε ηελ ηζρπξή εθηξνπή ησλ εγθαξζίσλ απηψλ θπκάησλ S (δεπ-

ηεξεχνληα) απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο.  
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Με άιια ιφγηα, ηα ζεηζκηθά απηά θχκαηα S (δεπηεξεχνληα) ζηα ζε-

κεία πνπ εθηξέπνληαη εθεί αξρίδεη ε δξάζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο Γεο καο θη απηφο είλαη  ιφγνο ηεο εθηξνπήο ησλ. Κη φπσο 

εμεγήζακε, ε βαξχηεηα πιένλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο εμαζθείηαη κέ-

ζσ ηεο κάδαο πνπ κέλεη εθεί ζην εζσηεξηθφ ηεο κφληκα θη απηή είλαη πνπ 

ζηελ κηα θάζε ζπζηέιιεηαη θαη ηελ δεκηνπξγεί ηνλ ζπκπαγή ππξήλα ηεο, 

ελψ ζηελ άιιε θάζε δηαζηέιιεηαη θαη δεκηνπξγεί ηα δχν βαξπηηθά ηεο 

θέληξα. 

 

ηα παξαπάλσ λα ζπκπιεξψζνπκε θαη ην εμήο: 

Καζψο απηέο νη ηεξάζηηεο κάδεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο έιθνληαη 

θαη ζπγθξνχνληαη, ιφγσ ηεο ηζρπξήο ησλ ζπκπίεζεο παξάγεηαη ηξνκα-

θηηθφο ήρνο ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο θη απηφο ν ήρνο γίλεηαη αληηιεπηφο 

ζηα αζηξνλνκηθά φξγαλα σο Ραδηνζήκα. 

Σν Ραδηνζήκα ηεο Γεο καο δειαδή, καο πιεξνθνξεί ηελ ηζρχ κε ηελ 

νπνία έιθνληαη απηέο νη ηεξάζηηεο κάδεο ζην εζσηεξηθφ ηεο. 

Δμεγήζακε πην πάλσ πσο θη απηφ κπνξνχκε λα ην ππνινγίζνπκε ζηηο 

παξακέηξνπο πξφγλσζεο ελφο γεληθφηεξνπ ζεηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Γεο. Ζ κειέηε θαη ε αλάιπζε δειαδή ηεο παξακηθξήο δηαηαξαρήο ηνπ 

ζεκαίλεη αληίζηνηρε απμνκείσζε ηνπ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, 

ηα νπνία θαζψο έιθνληαη ή απσζνχληαη έιθνληαο θαη χιε πξνθαινχλ απ-

ηέο. 
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43. Ζ εμήγεζε ηεο άλσζεο ηνπ Αξρηκήδε. 

Ζ εμήγεζε ηεο «ηζνξξνπίαο» ησλ ζσκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. 

Οη δπλάκεηο άπσζεο πνπ αθνινπζνύλ κεηά ηελ ζύγθξνπζε ησλ ζε-

κειησδώλ ηόλησλ (ή θαη ησλ καδώλ πνπ είλαη θνξηηζκέλεο κε ζεκε-

ιηώδε ηόληα) δηαδίδνληαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ βπζίζκαηνο ζηελ ζάιαζζα κηαο κηθξήο ζηδεξέληαο 

ζθαίξαο θαη ηεο επίπιεπζεο ελόο π.ρ. πινίνπ πνπ είλαη πνιύ βαξύηε-

ξν. 

Πξνζπάζεηα ππνινγηζκνύ θαη αλαγλώξηζεο επηθείκελσλ βαξπηη-

θώλ ζεηζκώλ εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ησλ απσζηηθώλ δπλάκεσλ από ην 

εζσηεξηθό ηεο Γεο καο. 

 

 

Δμεγήζακε πην πάλσ γηα ηελ βαξχηεηα ηεο Γεο, φπνπ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ηεξάζηηεο κάδεο ζηελ κηα θάζε έιθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ ζπ-

κπαγή ππξήλα ηεο, ελψ ζηελ άιιε θάζε απσζνχληαη θαη δηαζηέιινληαη 

θαη δεκηνπξγνχλ ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηεο πφινπο. 

Απηή ηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο ηελ νλνκάζακε θαη άλσζε ηεο βαξχηε-

ηαο ή άλσζε ηνπ Αξρηκήδε. 

Σελ νλνκάδνπκε θαη άλσζε ηνπ Αξρηκήδε, επεηδή ηφζν ε άλσζε-

δηαζηνιή θαη άπσζε θαηά ηελ θάζε ηεο βαξχηεηαο ζηεξίδνληαη αθξηβψο 

ζηηο ίδηεο δπλάκεηο κε ηελ γλσζηή καο άλσζε ηνπ Αξρηκήδε. 

Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε ην εμήο θαηλφκελν ζηελ άλσζε ηνπ Αξρηκήδε: 

 

Έζησ, έλα ζψκα πνπ πιέεη ζηελ ζάιαζζα, π.ρ. έζησ έλα πινίν. 

Σν ζψκα απηφ, ιφγσ ηνπ βάξνπο ηνπ, εμαζθεί πίεζε πάλσ ζηελ ζά-

ιαζζα. 

Απηφ ηψξα εμεγείηαη σο εμήο: 

Σν βάξνο ηνπ ζψκαηνο, εμαλαγθάδεη ηα κφξηα θαη ηα άηνκα πνπ βξί-

ζθνληαη θάησ απφ απηφ λα πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Απηφ, αθφκε πην πέξα, ζεκαίλεη φηη εμαλαγθάδνληαη ηα πξσηφληα λα 

πιεζηάζνπλ πην πνιχ κε ηα ειεθηξφληα.  

Όηαλ φκσο ηα πξσηφληα πιεζηάδνπλ πην θνληά, απφ ηηο ιεγφκελεο ζρε-

ηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, κεηαμχ ηνπο ηφηε κεηαμχ πξσηνλίσλ θαη ειε-

θηξνλίσλ αθελφο, αιιά θαη κεηαμχ πξσηνλίσλ θαη άιισλ πξσηνλίσλ α-

θεηέξνπ, ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφ-

ινπο απσζνχληαη.  

Ζ άπσζή ηνπο απηή, γίλεηαη πξνο δχν αληίζεηεο θάζε θνξά θαηεπζχλ-

ζεηο, αθνχ φπσο εμεγήζακε, ην καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία 

άπσζεο απσζνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

Καζψο φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπ-

ζχλζεηο, ηφηε έιθνπλ θαη χιε πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπο απηή, αθνχ φ-

πσο εμεγήζακε ηελ χιε απηή ηελ έιθνπλ κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ βαξπηη-
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θψλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφληα. 

Έηζη, απφ ην βάξνο π.ρ. ελφο πινίνπ παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα, ηα 

νπνία έιθνπλ θαη χιε. 

Ζ πνζφηεηα ηεο χιεο φκσο πνπ έιθνπλ είλαη ηφζε φζν είλαη ην βάξνο 

ηνπ πινίνπ. Απηφ εμεγείηαη σο εμήο:  

Απφ έλα ζεκείν, π.ρ. φπνπ ην πινίν, έζησ φηη αθαηξείηαη πνζφηεηα κά-

δαο λεξνχ ηεο ζάιαζζαο, ιφγσ ηνπ βάξνπο ηνπ πινίνπ.  

Δπεηδή αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ πινίνπ εμαζθείηαη αλάινγε πίεζε 

πξνο ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο, γη’ απηφ θαη έιθεηαη-αθαηξείηαη αλάινγε κά-

δα απφ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πνπ απσζνχληαη. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ εθηνπίδεηαη ίζε πνζφηεηα βάξνπο απφ ην βπ-

ζηδφκελν ζην λεξφ ζψκα, απφ ην πινίν. 

 

Έζησ φκσο δχν ζψκαηα πνπ έρνπλ ην ίδην βάξνο, π.ρ. έλαο κεγάινο 

πιαζηηθφο δίζθνο θαη κηα κηθξή ζθαίξα απφ ζίδεξν. 

Αλ ηα παξαπάλσ δχν ζψκαηα ηα αθήζνπκε ζην λεξφ, ε κηθξή ζθαίξα 

ζα βνπιηάμεη, ελψ ν πιαζηηθφο δίζθνο φρη. 

Ζ εμήγεζε είλαη ε εμήο: 

Καη’ αξρήλ θαη ηα δχν ζψκαηα εμαζθνχλ πίεζε πξνο ηα ππνθείκελα 

ζηξψκαηα λεξνχ. 

Καλνληθά, ζα έπξεπε ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ε κηθξή ζθαίξα πνπ 

έρεη κηθξά ηελ κάδα ηεο λα αζθεί κεγαιχηεξε ηελ πίεζή ηεο ζηα ππνθεί-

κελα ζηξψκαηα λεξνχ, άξα ζα έπξεπε λα παξάγεη πεξηζζφηεξε πνζφηεηα 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, άξα ζα έπξεπε θη απηή λα ζηαζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνχ, φπσο ν πιαζηηθφο δίζθνο. 

Ζ δηαθνξά είλαη ε εμήο φκσο: 

ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο εμαζθείηαη ε βαξχηεηα, πνπ, φπσο εμεγή-

ζακε, έρεη δχν θάζεηο: ηελ θάζε ηεο έιμεο ή ζπζηνιήο θαη ηελ θάζε ηεο 

άπσζεο ή δηαζηνιήο ή άλσζεο. 

Ζ θάζε ηεο άλσζεο φκσο, εμαζθείηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.  

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή φηαλ έρνπκε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ή αθφκε θαη κεηαμχ καδψλ πνπ είλαη θνξηηζκέλεο κε ζεκε-

ιηψδε ηφληα, νη δπλάκεηο άπσζεο πνπ αθνινπζνχλ δηαδίδνληαη πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο. Κη απηφ είλαη θαλφλαο ζηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Έηζη νη δπλάκεηο άπσζεο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο δηαδίδνληαη πξνο 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 

Όζν φκσο κεγαιχηεξε επηθάλεηα έρεη έλα ζψκα, π.ρ. ν πιαζηηθφο καο 

δίζθνο, ηφζν πην πνιιέο ηέηνηεο δπλάκεηο απφ ηα απσζνχκελα απφ ην ε-

ζσηεξηθφ ηεο Γεο ζεκειηψδε ηφληα δέρεηαη. Απηέο ινηπφλ, σο 

έρνπζεοθαηεχζπλζε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο πξνο ηνλ γχξσ ηεο ρψξν, 

εμαζθνχληαη: 

α) πεξηζζφηεξεο πάλσ ζηνλ πιαζηηθφ δίζθν ιφγσ ηεο κεγαιχηεξήο ηνπ 

επηθάλεηαο, ελψ 
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β) εμαζθνχληαη κηθξφηεξεο έσο ειάρηζηεο πάλσ ζηελ κηθξή ζηδεξέληα 

ζθαίξα, επεηδή απηή δελ έρεη κεγάιε επηθάλεηα ζηξακκέλε πξνο απηέο. 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη έλαο πιαζηηθφο δίζθνο αλ κπνξνχζε λα πέζεη 

ζηελ ζάιαζζα φρη κε ην πιαηχ κέξνο ηνπ, αιιά κε ην ιεπηφ κέξνο ηνπ ζα 

βπζίδνληαλ (βιέπε έλαο ηελεθεδέληνο δίζθνο απφ θαπάθη δνρείν ιαδηνχ). 

Δμππαθνχεηαη φηη απφ ηελ κειέηε ηεο ηζρχνο απηψλ ησλ απσζηηθψλ 

δπλάκεσλ κπνξνχκε λα θαηαγξάθνπκε ηελ ηάζε αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ 

καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ηνπο, ψζηε λα έρνπκε άιιε κηα 

παξάκεηξν ππνινγηζκνχ ηεο δχλακεο άπσζεο ησλ καδψλ ηνπ εζσηεξη-

θνχ ηεο Γεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ παξάγνληαη-δεκηνπξγνχληαη νη βαξπηη-

θνί ζεηζκνί, φπσο αλαθέξακε. 

Να δηεπθξηλίζνπκε φηη νη δπλάκεηο ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ, εμαζθνχληαη θη απηέο κέζσ ηεο κάδαο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

Γεο, ηελ νπνία κάδα έρνπλ θνξηίζεη (αλάινγα, εμεγήζακε, ζπκβαίλεη θαη 

κε ηελ πξψηε θάζε ηεο βαξχηεηαο). 
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44. Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θσηηάο θαη ζεξκόηεηαο θαη θαύζεο 

ζην εζσηεξηθό ηνπ πιαλήηε καο. 

Πξνζπάζεηα ππνινγηζκνύ ησλ βαξπηηθώλ ζεηζκώλ, κε βάζε ηελ 

απμνκείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε καο από ηελ ηζρύ-θνξηίν 

ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο. 

 

 

Όινη γλσξίδνπκε φηη ζην εζσηεξηθφ ηεο πιαλήηε καο ππάξρεη ηεξά-

ζηηα ζεξκνθξαζία πνπ ιηψλεη αθφκε θαη ηα κέηαιια θαη ηα βιέπνπκε 

ζηελ ιάβα ησλ εθαηζηείσλ. 

Σν εξψηεκα είλαη: 

Πσο παξάγεηαη εθεί κέζα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ε θσηηά; 

Απφ πνχ ηφζε ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ηνπ πιαλήηε καο; 

Βέβαηα, εθεί δελ ππάξρεη θαη ειεχζεξν νμπγφλν γηα λα ζθεθηνχκε φηη 

απηφ θαίγεηαη φπσο ζηελ αηκφζθαηξα. 

Δμεγήζακε αλαιπηηθά πην πάλσ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βαξχηεηαο ηεο 

Γεο. 

ηελ θάζε ηεο έιμεο ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θνξηίδνπλ ηελ 

χιε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο θαζψο έιθνληαη παξάγνπλ ειεθηξηζκφ, ε-

πεηδή θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία. 

Έηζη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Καζψο έιθνληαη φκσο έιθνπλ θαη ηηο κάδεο ηνπο, κέζσ ησλ εζσηεξη-

θψλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφληα. 

Έηζη κφιηο πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηα ζεκειηψδε ηφληα παξάγνπλ ε-

ιεθηξηζκφ θαη θσηηά. 

Σν εζσηεξηθφ ηεο Γεο θαίγεηαη ηφηε. Καίγεηαη κάιηζηα ρσξίο λα ππάξ-

ρεη ην αέξην νμπγφλν εθεί, φπσο γλσξίδνπκε ηηο θαχζεηο ζηελ αηκφζθαη-

ξα. 

Ζ αχμεζε δειαδή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε καο ή ε κείσζή ηνπ, 

είλαη επίζεο έλα ζηνηρείν κειέηεο ηνπ. Κη απηφ έρεη ζρέζε καδί κε ηηο άι-

ιεο παξακέηξνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα βαξπηηθνχο ζεηζκνχο θ.ιπ. 

Φπζηθά, ε παξαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε 

καο πξέπεη λα γίλεηαη ζε κεγάια ζρεηηθά βάζε, ελδεηθηηθά γηα ηνλ θάζε 

ηφπν, ελδερνκέλσο, θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ. 
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45. Ζ εμήγεζε ηνπ ηξημίκαηνο ηνπ ζεηζκηθνύ θύκαηνο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ ξαγίζκαηνο κηαο πιάθαο ηεο Γεο ή ηκήκαηνο ηνπ 

ζηεξενύ θινηνύ ηεο. 

Ζ θόξηηζε ησλ καδώλ ησλ ζσκάησλ από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ην 

ζεηζκηθό θύκα θαη ε ελεξγνπνίεζε απηώλ ησλ καδώλ λα ζπκπεξηθέ-

ξνληαη πιένλ κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο θόξηηζεο θαη κεηαθίλεζεο ησλ ηεθηνληθώλ πιαθώλ 

ηεο Γεο εμαηηίαο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ από ην εζσηεξηθό ηεο Γεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξώηεο, ηεο δεύηεξεο ηεο ηξίηεο 

θ.ιπ., δόλεζεο ελόο ζεηζκηθνύ θύκαηνο. 

Ζ εμήγεζε θαη ε αηηία απνξξόθεζεο ηεο ελέξγεηαο ελόο ζεηζκηθνύ 

θύκαηνο από ηηο κάδεο ησλ πιηθώλ ησλ ζσκάησλ.  

Ζ εμήγεζε ηνπ δηαθεθνκκέλνπ ηξημίκαηνο ηνπ ηδακηνύ ηνπ ζπηηηνύ 

καο όηαλ γίλεηαη έλαο ζεηζκόο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ δηαθεθνκκέλνπ ηξημίκαηνο ηνπ ηδακηνύ ηνπ ζπηηηνύ 

καο όηαλ πεηάεη ρακειά πάλσ από ην ζπίηη καο έλα αεξνπιάλν. 

Ζ εμήγεζε ηεο πνξείαο-κεηάδνζεο ελόο ζεηζκηθνύ, θσηεηλνύ θ.ιπ. 

θύκαηνο θαηά θβάληα ελέξγεηαο. 

 

 

Σα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο δφλεζεο, έιθν-

ληαη κε ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, κέζσ 

ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο. Δπνκέ-

λσο, θαηά ηελ πνξεία ηνπο έιθνπλ θάζε ζψκα θαη αληηθείκελν θαη πέ-

ηξσκα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο πνπ θέξεη πξσηφληα θαη ειεθηξφληα.   

Οκνίσο, ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δφλε-

ζεο, έιθνληαη κε ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ πξσην-

λίσλ, κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ηνπο. Δπνκέλσο, θαηά ηελ πνξεία ηνπο έιθνπλ θάζε ζψκα θαη αληηθείκε-

λν θαη πέηξσκα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο πνπ θέξεη πξσηφληα θαη ειε-

θηξφληα.    

Μέζσ φκσο ηεο έιμεο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ην θάζε 

ηέηνην ζεηζκηθφ θχκα έιθεη θαη νιφθιεξεο πιάθεο ή ηκήκαηα ηνπ ζηεξε-

νχ θινηνχ ηεο Γεο. 

Όκσο ην ζεηζκηθφ θχκα δελ έιθεη απιά απηέο ηηο ηεθηνληθέο πιάθεο ή 

ηκήκα ηνπ θινηνχ ηεο Γεο, παξά ηηο θνξηίδεη θηφιαο. Δπεηδή δειαδή ην 

θχκα είλαη ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ, απηή ε ελέξγεηά ηνπ ηφηε: α) θνξηίδεη ηνπο εζσηεξη-

θνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηφζν ζηα πξσηφληα φζν 

θαη ζηα ειεθηξφληα, θαη β) θνξηίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηφζν ζηα πξσηφληα φζν θαη ζηα ειεθηξφληα. 

Με ηελ παξαπάλσ θφξηηζε ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ νιφ-

θιεξσλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ ή ηκεκάησλ ηνπ θινηνχ ηεο Γεο, εμαζθείηαη 



112 

 

θαη ζε απηέο (ηηο πιάθεο ή ζηα ηκήκαηα ηνπ θινηνχ ηεο Γεο πνπ έηζη 

θνξηίζηεθαλ) ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ, δειαδή: 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ ηαξαθνπλήκαηνο ηεο ζεηζκη-

θήο δφλεζεο. 

ηα ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη θη ε-

πεηδή βξίζθνληαη πιένλ κέζα ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφληα ησλ δχν 

ηεθηνληθψλ πιαθψλ ή ηκήκαηνο ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο Γεο, ηφηε απηέο 

νη ηεθηνληθέο πιάθεο έιθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζπγθξνχνληαη. Αλάινγα 

ζπζηέιιεηαη θαη ζπκπηέδεηαη κηα άιιε ηεθηνληθή πιάθα πνπ δελ ήηαλ 

ζπαζκέλε ή ην ηκήκα ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο Γεο. ηελ επφκελε θάζε, 

φηαλ δειαδή ε έιμε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ μεπεξάζεη ην θξίζηκν ζε-

κείν κεηαμχ ηνπο, ηφηε εμαζθείηαη ε άπσζεο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ε άπσζε εμαζθείηαη θαη ζηηο έηζη θνξηη-

ζκέλεο κάδεο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ησλ δχν ηεθηνληθψλ 

πιαθψλ, ή κηαο άιιεο ηεθηνληθήο πιάθαο πνπ δελ ήηαλ πην πξηλ ζπαζκέ-

λε θαη ιφγσ ηεο άπσζεο απηήο ηψξα ζπάεη, ξαγίδεη αξρηθά θαη ζπλέρεηα 

δηαζηέιιεηαη (αζθείηαη άπσζε ζε απηήλ θαη δηαζηνιή). Αλάινγα δηα-

ζηέιιεηαη θη έλα νιφθιεξν ηκήκα ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο Γεο. 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ην εμήο: 

Έλα κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο, θαηά ηελ θάζε ηεο 

άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ράζεθε απφ ην θχκα, επεηδή έ-

θπγε ηειείσο απφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ. Λφγσ απ-

ηήο ηεο απψιεηάο ηνπ ην θχκα έρεη ππνζηεί απψιεηα θαη ηψξα απμάλεη-

κεγαιψλεη ην κήθνο ηνπ. Σα θνξηία ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ηνπ έρνπλ κεησζεί. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δεχηεξνπ ηαξαθνπλήκαηνο ηεο ζεη-

ζκηθήο δφλεζεο. 

ηελ ζπλέρεηα φκσο, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, έρνπκε έιμε 

κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ. Απηή ε έιμε εμαζθείηαη θαη κέζσ ησλ θνξηηζκέλσλ κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ησλ καδψλ ηηο νπνίεο θφξ-

ηηζε ην ζεηζκηθφ θχκα. Σφηε ινηπφλ, απηά ηα πεηξψκαηα, απηέο νη ηεθην-

ληθέο πιάθεο, απηφο ν ζηεξεφο θινηφο ηεο Γεο ζπζηέιινληαη, ζπγθξνχν-

ληαη θαη έρνπκε ηελ ζχκπηπμή ηνπο. Έρνπκε ην θχκα αλ ζπκπηέδεηαη πιέ-

νλ. Ζ ζπκπίεζε φκσο απηή ή ε έιμε ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο είλαη κεησ-

κέλε ηψξα απφ πιεπξάο θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ελέξγεηαο, αθνχ 

εμεγήζακε κέξνο ηνπ αξρηθνχ ηνπ ράζεθε θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο ά-

πσζήο ηνπ. 

Ακέζσο κεηά, φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πεξάζνπλ ηελ απφζηαζε ηνπ 

θξίζηκνπ ζεκείνπ κεηαμχ ηνπο, ηφηε εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ην απσζηηθφ 

θνξηίν κεηαμχ ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζεί άπσζε ηνπ θχκα-

ηνο θαη ην θχκα ηφηε απσζείηαη πξνο ηνλ γχξσ ηνπ ρψξν. πγρξφλσο α-

πσζνχληαη θαη νη ηεθηνληθέο πιάθεο, θαη ηα πεηξψκαηα θαη ην ηκήκα ηνπ 
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ζηεξενχ θινηνχ ηεο Γεο, νπφηε ην ηαξαθνχλεκα ηψξα γίλεηαη πξνο ηελ 

αληίζεηε πιεπξά, αθνχ έρνπκε δηαζηνιή ηεο χιεο (=ηεο θνξηηζκέλεο έ-

ηζη κε ζεκειηψδε ηφληα χιεο θαη κάδαο). ηελ θάζε φκσο ηεο άπσζεο 

έρνπκε κέξνο ηνπ θχκαηνο λα εθθεχγεη ηειείσο απφ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο, νπφηε ην θχκα πθίζηα-

ηαη απψιεηα ζε ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ηψξα κεηψλεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ελ ηζρχο ηνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ηξίηνπ ηαξαθνπλήκαηνο ηεο ζεηζκηθήο 

δφλεζεο. 

ηελ ζπλέρεηα εμαζθείηαη ε έιμε, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηη-

θά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη κεηαμχ ηνπο. Σφηε έιθνληαη κεηαμχ 

ηνπο απηέο νη θνξηηζκέλεο κε ζεκειηψδε ηφληα κάδεο θαη έρνπκε ηελ ζχ-

γθξνπζε ησλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ, ησλ πεηξσκάησλ, ηελ ζπζηνιή ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο Γεο θ.ιπ. Ζ ζπκπίεζε φκσο απηή ή ε 

έιμε ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο είλαη κεησκέλε ηψξα απφ πιεπξάο θνξηίνπ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ελέξγεηαο, αθνχ εμεγήζακε κέξνο ηνπ αξρηθνχ 

ηνπ ράζεθε θαηά ηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε ηεο άπσζήο ηνπ. 

Έηζη επαλαιακβάλνληαη νη ζεηζκηθέο δνλήζεηο ζην θάζε ζεηζκηθφ θχ-

κα, κέρξη λα εθθχγεη ε ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαηά ηελ θάζε 

ηεο άπσζήο ησλ ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν, νπφηε ιέκε φηη ε ελέξγεηα ηνπ 

ζεηζκηθνχ θχκαηνο απνξξνθάηαη απφ ηελ γχξσ ηεο κάδα. ηελ νπζία α-

πνξξνθάηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθν-

ληαη κέζα ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφληα ησλ πιηθψλ-καδψλ. 

Έηζη ηελ κηα έρνπκε ηελ ζπζηνιή ηεο χιεο θαη ηελ επφκελε ηελ δηα-

ζηνιή ηεο. Απηή είλαη θαη ε εμήγεζε ηνπ δηαθεθνκκέλνπ ηξημίκαηνο ηνπ 

ηδακηνχ ηνπ ζπηηηνχ καο πνπ αθνχκε φηαλ γίλεηαη ν ζεηζκφο. 

Αθήζακε θάηη φκσο, ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα ην θαηαιάβνπκε ζηνλ 

ζεηζκφ, γηαηί δελ θαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο. Δίλαη ε κεηάδνζε ηνπ 

ζεηζκηθνχ θχκαηνο θαηά θβάληα ελέξγεηαο. Απηφ φκσο ζα ην αληηιεθ-

ζνχκε θαιχηεξα αλ πάξνπκε άιιν έλα παξάδεηγκα, π.ρ. ην ηξίμηκν ηνπ 

ηδακηνχ ηνπ ζπηηηνχ καο φηαλ πεηάεη πνιχ ρακειά έλα αεξνπιάλν ή φηαλ 

πεξλάεη δίπια απφ ην κηθξφ Η.Υ. απηνθίλεηφ καο κηα κεγάιε ληαιίθα 

θ.ιπ.  

 

Αθξηβψο, ην ίδην θαηλφκελν, ζε κηθξφηεξεο κνξθήο ελέξγεηαο πξνθα-

ιεί θαη ε δηέιεπζε π.ρ. ελφο αεξνπιάλνπ πνπ πεηάεη ρακειά πάλσ απφ ην 

ζπίηη καο.  

Έρνπκε εμεγήζεη φηη ε πίεζε παξάγεη ζεκειηψδε ηφληα (βι. ηξφκπα 

πνδειάηνπ πνπ ζπκπηέδεηαη. ηελ θάζε ηεο ζπκπίεζήο ηνπ εκβφινπ, ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, νπφηε απσζνχληαη θαη ην έκ-

βνιν εθηηλάζζεηαη. Νφκνο δξάζεο-αληίδξαζεο θ.ιπ.). 
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Σν αεξνπιάλν δειαδή θαζψο κε δχλακε πεηάεη ζηνλ αέξα, ζηελ νπζία 

ζπκπηέδεη ηνλ αέξα. Δμαηηίαο ηεο ζπκπίεζεο απηήο παξάγνληαη ζεκειηψδε 

ηφληα. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα δηαδίδνληαη ζηνλ ρψξν θαηά θχκαηα. 

Έηζη έρνπκε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ λα θαηαθιχδνπλ ηνλ αέξα ζηνλ ρψξν δηέιεπζεο ηνπ αεξνπιά-

λνπ. 

Απηά ηα θχκαηα φκσο κεηαθέξνπλ ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ.  

Καζψο ηα θχκαηα απηά, ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ αεξνπιάλνπ κε ηνλ 

αέξα, εθηείλνληαη κέρξη ην ζπίηη καο, ρηππνχλ ζην ηδάκη ηνπ ζπηηηνχ καο 

(σο θχκαηα). Απηά φκσο θέξνπλ ηζρπξά θνξηία ελέξγεηαο, αθνχ έρνπκε 

κεγάιε ηελ ζχγθξνπζε ηνπ αεξνπιάλνπ κε ηνλ αέξα (έρνπκε δειαδή η-

ζρπξή ηελ πίεζε, εμαηηίαο ηεο νπνίαο παξάγνληαη αληίζηνηρα πεξηζζφηε-

ξα ζεκειηψδε ηφληα). 

Απηά ινηπφλ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα θνξηίδνπλ ηνλ αέξα ν-

ιφγπξα ηνπ αεξνπιάλνπ. 

Φνξηίδνπλ φκσο θαη ηηο κάδεο ησλ πιηθψλ ηηο νπνίεο ζπλαληνχλ, αθνχ 

φπσο εμεγήζακε θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ησλ καδψλ 

ησλ πιηθψλ ηα νπνία ζπλαληνχλ ζην δηάβα ηνπο. 

Σφηε ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ησλ πιηθψλ απηψλ πνπ θνξηίζηε-

θαλ έηζη, εμαζθνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ: Γειαδή ζηηο 

ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα πξσηφληα (θαη ηα ειεθηξφληα) θαη ζπλε-

πψο ηα άηνκα θαη ηα κφξηα ησλ πιηθψλ απηψλ ηελ κηα έιθνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη ζπζηέιινληαη.  

ηελ επφκελε φκσο θάζε απηά απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη δηαζηέι-

ινληαη. 

Αιιά δελ εθηεινχλ κφλνλ ηελ κεηαμχ ηνπο ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ηα 

ζψκαηα απηά πνπ είλαη έηζη θνξηηζκέλα. πγρξφλσο έιθνληαη θαη απσ-

ζνχληαη θαη απφ ηελ θχξηα πεγή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ εδψ είλαη ην 

θάζε ζεκείν-πεξηνρή ηνπ αέξα φπνπ ην αεξνπιάλν παξάγεη ηέηνηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα (ιφγσ ηεο ηζρπξήο πίεζήο ηνπ πάλσ ζηνλ αέξα). 

Έηζη απφ ηνλ ρψξν παξαγσγήο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, εμαζθείηαη θαη 

απφ εθεί ηελ κηα έιμε θαη ηελ άιιε άπσζε απηψλ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ηα νπνίαλ ήδε έρνπλ θχγεη απφ ηελ εζηία παξαγσγήο ησλ. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην ηδάκη ηελ κηα θηλείηαη πξνο ην έλα κέξνο 

θαη ηελ άιιε θηλείηαη πξνο ην άιιν κέξνο ηνπ παξαζχξνπ καο (εμ νπ θαη 

ην ηξίμηκν-ρηχπεκα πάλσ ζην παξάζπξν). 

Απφ ην δεχηεξν απηφ παξάδεηγκά καο πξνθχπηεη φηη ηα παξαγφκελα 

ζεκειηψδε ηφληα ελφο ηέηνηνπ θχκαηνο έιθνληαη θαη απσζνχληαη θαη απφ 

ηελ πεγή-εζηία παξαγσγήο ησλ. Κη απηφ είλαη ινγηθφ, αλ ζθεθηνχκε φηη 

ζηελ εζηία παξαγσγήο ησλ παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα θαηά ηελ θάζε 

ηεο έιμεο ησλ (νπφηε δεκηνπξγείηαη πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ ιφγσ α-

θξηβψο ηεο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ ηνπο). Αληίζεηα, ζηελ θάζε ηεο άπσζήο 
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ησλ απσζνχληαη απφ εθεί, ιφγσ ηεο απσζηηθήο δχλακεο πνπ εμαζθείηαη 

φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα (θαη ε κε απηά θνξηηζκέλε κάδα-χιε) βξεζνχλ 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Απηή ε έιμε φκσο θαη ε άπσζε πνπ εμαζθείηαη απφ ηελ εζηία ηεο ζεη-

ζκηθήο δφλεζεο ή απφ ηελ εζηία ηνπ παξαπάλσ αεξνπνξηθνχ θχκαηνο, 

δελ επηηξέπεη ζην ζεηζκηθφ θχκα ή ζην αεξνπνξηθφ θχκα αλ είλαη ζπλε-

ρέο, αιιά λα είλαη δηαθεθνκκέλν. Απηφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θσηφο κεηα-

θξάδεηαη φηη ην θχκα κεηαδίδεηαη θαηά θβάληα ελέξγεηαο απφ ηελ εζηία 

παξαγσγήο ηνπ πξνο ηνλ γχξσ ηνπ ρψξν. 

Απηφ φκσο ζην θσο είλαη πην δχζθνιν λα ην θαηαιάβεη θαλείο, ιφγσ 

ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο ηεο πνξείαο ηνπ.  

Αθξηβψο ην ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη φηαλ θαζψο νδεγνχκε κε ην 

κηθξφ Η.Υ. απηνθίλεηφ καο, πεξλάεη δίπια καο κηα κεγάιε ληαιίθα. Σφηε 

ληψζνπκε έλα «ηξάβεγκα» ηνπ απηνθηλήηνπ καο πξνο ην κέξνο ηεο ληα-

ιίθαο θαη ην απηνθίλεην πεγαίλεη πέξα-δψζε. 

Απηφ ην ηξάβεγκα θαη ην ζπλερέο πέξα-δψζε, έρεη ηελ εμήο εξκελεία: 

Λφγσ ηεο ζχγθξνπζεο ηεο ληαιίθαο κε ηνλ αέξα παξάγνληαη ζεκειηψ-

δε ηφληα. Απηά θνξηίδνπλ ηελ χιε πνπ ζπλαληνχλ γχξσ ηνπο, φπσο θαη 

ηνπ δηθνχ καο απηνθηλήηνπ φηαλ καο πιεζηάζεη. 

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη απφ ηελ εζηία παξαγσγήο ησλ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα απσζνχληαη (βιέπε παξαπάλσ παξάδεηγκα έιμεο θαη άπσ-

ζεο ηνπ ηδακηνχ ηνπ ζπηηηνχ καο φηαλ πεηάεη πνιχ ρακειά έλα αεξνπιά-

λν). 

Έηζη ην απηνθίλεηφ καο πεγαίλεη πέξα δψζε εμαηηίαο απηνχ ηνπ παξα-

γφκελνπ θχκαηνο ζεκειησδψλ ηφλησλ. 
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46. Ζ εμήγεζε γηαηί ηα ζεηζκηθά θύκαηα πνπ θηάλνπλ π.ρ. ζηελ ε-

πηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο παξακέλνπλ εθεί θαη δελ αλαθιώληαη πάιη 

πξνο ην εζσηεξηθό ηεο Γεο ή γηαηί δελ θεύγνπλ πξνο ηελ απνπάλσ 

ηεο αηκόζθαηξα θ.ιπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζεηζκηθνύ θύκαηνο ζε κηα ισξίδα ηνπ 

θινηνύ ηεο Γεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο θαηαζηξνθηθόηεηαο ησλ ζεηζκηθώλ θπκάησλ L πά-

λσ ζηα θηίξηα.  

Σα ζεκειηώδε ηόληα έιθνληαη κε ηελ ύιε πάλσ ζηελ νπνία πξν-

ζθξνύνπλ. 

 

 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: 

«[…] Ζ αλάθιαζε ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ Sθαη Pζηελ επηθάλεηα ηεο 

Γεο πξνθαιεί επηθαλεηαθφ θχκα. Αλ απηφ ην θχκα εθδεισζεί ζε ζαιάζ-

ζηα πεξηνρή δεκηνπξγεί ηεξάζηηα παιηξξντθά θχκαηα πνπ νλνκάδνληαη 

Σζνπλάκη. 

Σα θχκαηα Pθαη Sζπλεπψο δηαδίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο αιιά 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά. Δπεηδή ν ππξήλαο είλαη πγξφο ηα θχκαηα 

S(εγθάξζηα) δελ ηνλ δηαπεξλνχλ θαη αθνινπζνχλ ηηο πνξείεο πνπ θαίλν-

ληαη ζηελ εηθφλα 18. 

Σα θύκαηα L (Lone) δηαδίδνληαη θαηά κήθνο ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο 

Γεο θαη έρνπλ ηε κηθξφηεξε ηαρχηεηα δηάδνζεο ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν. 

Σα θχκαηα απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηηο θαηαζηξνθέο θηηξίσλ. 

Σα εγθάξζηα θχκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ηαμηδεχνπλ κε ηαρχηεηα 

3,3 km/s, ελψ ηα δηακήθε κε 5,6 km/s». 

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

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηη-

ηνχην), ζει. 259 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ εμήγεζε ηνπ παξαπάλσ έρεη φπσο παξαθάησ: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο πξνρσξνχλ, έιθνπλ θαη χιε. Απηφ γίλεηαη 

επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο έιθνπλ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα πξσηφληα θαη 

ειεθηξφληα (ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο). Δπίζεο, ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο έιθνπλ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα πξσηφληα θαη 

ειεθηξφληα (ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο). 
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Έηζη, ην ζεηζκηθφ θχκα έιθεη θαη κάδα θαζψο πξνρσξεί, ζηελ πνξεία 

ηνπ.  

Μφιηο έιμεη ινηπφλ κάδα, δελ κπνξεί λα «επηζηξέςεη» πίζσ, πξνο ηελ 

εζηία παξαγσγήο ηνπ, φπσο εμεγήζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

Σφηε παξακέλεη ζηελ πεξηνρή απηή, φπνπ κπνξεί λα αιιειεπηδξά κα 

ηελ εθεί κάδα π.ρ. ηεο ζάιαζζαο ή κηαο ισξίδαο ηνπ θινηνχ ηεο Γεο θ.ιπ. 

Όζα φκσο ζεηζκηθά θχκαηα έρνπλ έιμεη θαη κάδα, απηά θέξνπλ πιένλ 

κεγαιχηεξν πιάηνο, είλαη δειαδή κηθξφηεξεο ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, αιιά ιφγσ ηεο κάδαο ησλ πνπ έρνπλ έιμεη, ηφηε αζθνχλ ηζρπξφηε-

ξε ηελ πίεζή ηνπο πάλσ ζηα θηίξηα, πάλσ ζηηο κάδεο ησλ θηηξίσλ, ησλ 

θξαγκάησλ θ.ιπ. 

Έηζη εμεγείηαη ην θαηλφκελν, φηη ελψ ηα θχκαηα Lέρνπλ κηθξφηεξε ε-

λέξγεηα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαζηξνθηθά ή «είλαη ππεχζπλα γηα ηηο θα-

ηαζηξνθέο θηηξίσλ». 

 

Απφ ηα παξαπάλσ λα θξαηήζνπκε θαη ηελ εμήο παξαηήξεζε: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη κε ηελ χιε πάλσ ζηελ νπνία πξνζθξνχ-

νπλ.  

Απηή ε παξαηήξεζε ζα καο ρξεηαζηεί φηαλ ζα πξνζπαζήζνπκε εμεγή-

ζνπκε ηελ αλάθιαζε θαη δηάζιαζε ηνπ θσηφο. 

 

 

 

  



118 

 

 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 
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Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

 ΜΔΡΟ Β΄   

 Β΄ Φάζε ηεο 1εο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 1 129 

1 Ζ παξαγσγή χιεο ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ 

πξσηνλίσλ. 

Ση είλαη ηα ζεκειηψδε πξσηφληα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζπκπάληεηνπ 

πφινπ ησλ πξσηνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο απψζεζεο πξσηνλίσλ απφ ηνλ 

ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ. 

3 5 

2 Ζ παξαγσγή χιεο ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ 

ειεθηξνλίσλ. 

Ση είλαη ηα ζεκειηψδε ειεθηξφληα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζπκπάληεηνπ 

πφινπ ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο απψζεζεο ειεθηξνλίσλ απφ 

ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ.  

6 8 

3 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ λεηξνλίσλ 

ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σν λεηξφλην θέξεη δχν καγλεηηθνχο πφινπο:  

α) έλαλ καγλεηηθφ πφιν κε καγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (πνπ 

πξνήιζε απφ ηα πξσηφληα θαη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ πνπ έπεζαλ ζηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν β κε ζεκειηψδε ηφληα ε-

ιεθηξνλίσλ), θαη  

β) έλαλ άιιν καγλεηηθφ πφιν κε καγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

(πνπ πξνήιζε απφ ηα ειεθηξφληα θαη ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ πφινπ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), ηα νπνία 

επεηδή ππήξραλ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ είλαη θαη ηα ηζρπξφηεξα 

ζε καγλεηηθφ θνξηίν ζην θάζε λεηξφλην.  

Πνπ νθείινληαη νη καγλεηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

λεηξνλίνπ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ κεδεληθνχ ειεθηξηθνχ θνξηί-

νπ ζην λεηξφλην. 

9 11 

4 Σν λεηξφλην δεκηνπξγείηαη απφ πξσηφλην θαη  12  
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4 Σν λεηξφλην δεκηνπξγείηαη απφ πξσηφλην θαη 

ειεθηξφλην. 

12 13 

5 Ζ δεκηνπξγία λεηξνλίσλ ζηνπο αζηέξεο λε-

ηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζπκπίεζεο κε-

ηαμχ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ θαη ειε-

θηξνλίσλ. 

14 15 

6 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηφκσλ ηνπ 

πδξνγφλνπ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

16 16 

7 Ζ κάδα έρεη παξαρζεί απφ ελέξγεηα. Γη’ απηφ 

θαη είλαη δπλαηφ ε κάδα λα «απνζπληεζεί» 

θαη λα καο δψζεη ή λα κεηαηξαπεί ζε ελέξ-

γεηα. 

Ο λφκνο ηεο κε δεκηνπξγίαο ησλ άζηξσλ 

ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ.  

Ζ αηηηνινγία φηη δελ παξήρζε ελδηάκεζε χιε 

ζηνλ κεζνζπκπάληεην ρψξν θαηά ηελ αξρή 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, κε εμαίξεζε ηε 

Γε καο.  

17 18 

8 Ζ εμήγεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο Γεο καο. 

Ζ ζέζε –«ζεκείν» ηνπ ζχκπαληνο πνπ δε-

κηνπξγήζεθε ε Γε καο. 

Ζ κνλαδηθφηεηα ηεο Γεο καο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο άιινπο πιαλήηεο ηνπ ζχκπαληνο. 

19 

 

 

25 

18 Ζ Γε καο δεκηνπξγήζεθε απφ ηα ίδηα πιηθά 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη άιινη πιαλήηεο 

αιιά θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν, επεηδή δε-

κηνπξγήζεθε ζε άιιε ζπκπάληεηα επνρή-

ειηθία, φηαλ ηα πιηθά απηά ηνπ ζχκπαληνο 

είραλ άιιε ζχλζεζε θαη ππθλφηεηα ζην φιν 

ζχκπαλ. 

26 26 

19 Ζ εμήγεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηξηψλ Φά-

ζεσλ θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πην ειαθξχ-

ηεξα ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αξρή ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ζηελ πξψηε απηή ε-

κέξα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ειαθξψλ ρε-

κηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ- 

27  
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19 Ζ εμήγεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηξηψλ Φά-

ζεσλ θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πην ειαθξχ-

ηεξα ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αξρή ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ζηελ πξψηε απηή ε-

κέξα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ειαθξψλ ρε-

κηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ-

ζεηξψλ ηνπ Πεξηνδηθνχ Κιίκαθα θαηά ηελ 

πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

27 28 

20 Ζ εμήγεζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ ζην Πεξηνδηθφ χζηεκα γίλεηαη κε 

βάζε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ.  

Ζ έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ, αιιά θαη 

ηεο ζπκπάληεηαο ππνπεξηφδνπ. Πσο δηαθξίλν-

ληαη ρξνλνινγηθά νη δηάθνξεο ππνπεξίνδνη 

ηεο ίδηαο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ αζηαζνχο ησλ ειεθηξνλίσλ 

ηεο ηειεπηαίαο ζηηβάδαο ζηα άηνκα ησλ δηα-

θφξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο 

ζηηβάδαο ζηα επγελή ρεκηθά ζηνηρεία. 

Σν ζχκπαλ καο δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιε-

ηαη. Σν δηάζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζπ-

ζηνιή θαη κηα δηαζηνιή νλνκάδεηαη ζπκπά-

ληεηα πεξίνδνο. 

ηελ θάζε ζπκπάληεηα πεξίνδν έρνπκε ηελ 

ζπζηνιή αιιά θαη ηελ δηαζηνιή ηνπ ζχκπα-

ληφο καο, λα βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο απνζηάζεηο 

ή αιιηψο νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη ηνπ λα 

βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο αθξηβψο απνζηάζεηο. Οη 

δχν ζπκπάληεηνη πφινη δειαδή ζπζηέιινληαη 

ζηηο ίδηεο ζρεηηθά θνληηλέο πεξηνρέο-ζεκεία 

θαη δηαζηέιινληαη επίζεο ζηηο ίδηεο ζρεηηθά 

καθξηλέο πεξηνρέο-ζεκεία ηνπο ζε φιεο ηηο 

ζπκπάληεηεο πεξηφδνπο, έσο ηψξα.  

Σα ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία δεκηνπξγή-

ζεθαλ ζε πην πξψηκεο ζπκπάληεηεο πεξηφδνπο,  

29  
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20 Ζ εμήγεζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ ζην Πεξηνδηθφ χζηεκα γίλεηαη κε 

βάζε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ.  

Ζ έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ, αιιά θαη 

ηεο ζπκπάληεηαο ππνπεξηφδνπ. Πσο δηαθξίλν-

ληαη ρξνλνινγηθά νη δηάθνξεο ππνπεξίνδνη 

ηεο ίδηαο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ αζηαζνχο ησλ ειεθηξνλίσλ 

ηεο ηειεπηαίαο ζηηβάδαο ζηα άηνκα ησλ δηα-

θφξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο 

ζηηβάδαο ζηα επγελή ρεκηθά ζηνηρεία. 

Σν ζχκπαλ καο δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιε-

ηαη. Σν δηάζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζπ-

ζηνιή θαη κηα δηαζηνιή νλνκάδεηαη ζπκπά-

ληεηα πεξίνδνο. 

ηελ θάζε ζπκπάληεηα πεξίνδν έρνπκε ηελ 

ζπζηνιή αιιά θαη ηελ δηαζηνιή ηνπ ζχκπα-

ληφο καο, λα βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο απνζηάζεηο 

ή αιιηψο νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη ηνπ λα 

βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο αθξηβψο απνζηάζεηο. Οη 

δχν ζπκπάληεηνη πφινη δειαδή ζπζηέιινληαη 

ζηηο ίδηεο ζρεηηθά θνληηλέο πεξηνρέο-ζεκεία 

θαη δηαζηέιινληαη επίζεο ζηηο ίδηεο ζρεηηθά 

καθξηλέο πεξηνρέο-ζεκεία ηνπο ζε φιεο ηηο 

ζπκπάληεηεο πεξηφδνπο, έσο ηψξα.  

Σα ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία δεκηνπξγή-

ζεθαλ ζε πην πξψηκεο ζπκπάληεηεο πεξηφδνπο, 

ελψ ηα βαξχηεξα ζε πην φςηκεο. 

29 39 

21 Ζ εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλί-

σλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έι-

θνληαλ θαηά θβάληα ελέξγεηαο θαη δελ έιθν-

ληαλ ζπλερφκελα, αιιά πεξηνδηθά έιθνληαλ, 

ζηελ θάζε ζπκπάληεηα πεξίνδν. 

Ζ αθξηβήο έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ, 

ηεο ζπκπάληεηαο ππνπεξηφδνπ θαη ηεο ζπκπά-

ληεηαο εκέξαο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ίδησλ ρεκηθψλ 

ηδηνηήησλ ζηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη 

40  
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21 Ζ εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλί-

σλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έι-

θνληαλ θαηά θβάληα ελέξγεηαο θαη δελ έιθν-

ληαλ ζπλερφκελα, αιιά πεξηνδηθά έιθνληαλ, 

ζηελ θάζε ζπκπάληεηα πεξίνδν. 

Ζ αθξηβήο έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ, 

ηεο ζπκπάληεηαο ππνπεξηφδνπ θαη ηεο ζπκπά-

ληεηαο εκέξαο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ίδησλ ρεκηθψλ 

ηδηνηήησλ ζηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθν-

ληαη πξνο ην έλα ή ην άιιν άθξν ηεο ίδηαο 

γξακκήο, ή ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο ίδηαο 

ζηήιεο. 

Ζ εμήγεζε-ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο καο φηη 

κφλνλ έλα ζχκπαλ ππάξρεη θαη δελ ππάξρνπλ 

θαη δεχηεξν ή θαη πεξηζζφηεξα ζχκπαληα. 

40 43 

22 Οη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηεο Γεο καο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο βαξχηεξσλ ρεκη-

θψλ ζηνηρείσλ ζηελ Γε καο θαηά ηελ Β΄ Φά-

ζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ. 

44 45 

23 Σν νμπγφλν έρεη δεκηνπξγεζεί ηελ δεχηεξε 

θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη κάιηζηα ζηελ 

χζηεξε πεξίνδν απηήο ηεο θάζεο.  

Σα ακέηαιια έρνπλ δεκηνπξγεζεί φια ζηνλ 

ίδην ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ άθζνλνπ λε-

ξνχ ζηε Γε καο, αιιά θαη ε παξνπζία ηνπ 

αξθεηνχ νμπγφλνπ ηεο.  

Ζ Γε καο ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο πξψηεο ε-

κέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ήηαλ 

πξάγκαηη έλαο πιαλήηεο γεκάηνο κε λεξφ θαη 

νμπγφλν, ήηαλ κηα απέξαληε έθηαζε κε λεξφ, 

ήηαλ άβπζζνο.    

46 50 

24 Ο ππξήλαο ηνπ αηφκνπ ηνπ νμπγφλνπ θέξεη 

ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ. 

51  
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24 Ο ππξήλαο ηνπ αηφκνπ ηνπ νμπγφλνπ θέξεη 

ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ. 

Ζ αηηία ηεο δηάβξσζεο, απνζχλζεζεο θαη ζα-

πίζκαηνο ησλ κεηάιισλ. 

Ζ εμήγεζε φηη ην νμπγφλν δεκηνπξγήζεθε 

ηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφ-

ζκνπ, αιιά ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ άθζνλνπ νμπ-

γφλνπ θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγί-

αο ηνπ θφζκνπ. 

51 53 

25 Ζ Γε καο θαη ε βαξχηεηά ηεο θαηά ηελ δεχ-

ηεξε θάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξ-

γίαο.  

54 55 

26 Ζ πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο απφ ην ζεηζκηθφ 

θχκα.  

Ση είλαη ν ζπληνληζκφο αλαίξεζεο ελφο ζεη-

ζκηθνχ θχκαηνο. 

56 59 

27 ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο έρνπκε ηα δχν εί-

δε ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Απηά: 

α) Απσζνχληαη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο, νπφηε ηφηε παξάγνπλ απσζηηθέο δπ-

λάκεηο. Καζψο, δειαδή, απηέο απσζνχληαη: 

α1) παξάγνπλ ηελ άπσζε ησλ ππξεληθψλ 

ξεπκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο, θαη 

α2) έιθνπλ θαη χιε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο 

ηελ νπνία νδεγνχλ πξνο ηηο πεξηνρέο άπσζήο 

ησλ πνπ εθηείλνληαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ππ-

ξήλα κέρξη θαη ηελ δηάηξεζε ηνπ θινηνχ ηεο. 

β) Έιθνληαη, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηά-

ζεηο, θαη θαζψο έιθνπλ θαη πιηθά απφ ην ε-

ζσηεξηθφ ηεο, ηα ζπκπηέδνπλ νπφηε παξάγε-

ηαη ν ζπκπαγήο ππξήλαο ηεο Γεο 

Ζ εμήγεζε ηνπ πεπιαηπζκέλνπ ηεο ζθαίξαο 

ηεο Γεο ζηελ ηζεκεξηλή ηεο δψλε. 

Ζ έλσζε ηνπ κηθξφθνζκνπ κε ηνλ καθξφθν-

ζκν.  

60 63 

28 Ζ εμήγεζε φηη ην εθθξεκέο έρεη ζηαζεξέο πε-

ξηφδνπο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ  

64  
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28 Ζ εμήγεζε φηη ην εθθξεκέο έρεη ζηαζεξέο πε-

ξηφδνπο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

ρξνλφκεηξν. 

Ζ επαιήζεπζε φηη ν εζσηεξηθφο ππξήλαο ηεο 

Γεο απφ ηνλ νπνίν εμαζθείηαη ε βαξχηεηα έ-

ρεη ζρήκα ζθαίξαο θαη φηη βξίζθεηαη ζηελ η-

ζεκεξηλή δψλε. 

Ζ πξνζπάζεηα πξφγλσζεο ελφο ζεηζκνχ απφ 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο g. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Ραδηνζήκαηνο θαη ε πξν-

ζπάζεηα εμήγεζεο κέζσ ηεο κειέηεο απηνχ 

πξφγλσζεο ησλ βαξπηηθψλ ζεηζκψλ. 

64 68 

29 Ζ έλλνηα ηεο παξαγσγήο ηνπ ρξφλνπ. 

Πνπ έγθεηηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ κεγέ-

ζνπο ηνπ ρξφλνπ. 

69 70 

30 Ζ κειέηε-εμέηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο κε 

βάζε ηηο παξαηεξήζεηο καο ζην εθθξεκέο. 

71 74 

31 Γχν είλαη ηα βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθθξεκνχο 

ηνπ Φνπθψ. 

Ζ βαξχηεηα ηεο Γεο καο εμαζθείηαη απφ δχν 

θέληξα βαξχηεηαο θαη φρη απφ έλα. 

Ζ εμήγεζε θαη ε απφδεημε ηεο βαξχηεηαο ηεο 

Γεο. 

75 77 

32 Σν ειιεηπηηθφ ζρήκα ηεο Γεο καο. Ζ εμήγεζε 

ηνπ ειιεηπηηθνχ ζρήκαηνο ηεο Γεο καο. 

Σν εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο έιθεη θαη ηα δχν 

είδε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηί-

νπ. 

Ζ κέηξεζε ηεο ηζρχνο ησλ δχν βαξπηηθψλ 

θέληξσλ ηεο Γεο καο κε βάζε ηα θνξηία έι-

μεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ φζν θαη 

ηεο αλφδνπ. 

θέςεηο πξφγλσζεο ελφο επεξρφκελνπ ζεη-

ζκνχ. 

78 79 

33 Σα ζεκειηψδε ηφληα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο 

απνξξνθψληαη απφ ηελ εθεί χιε, ηελ νπνία 

θαη θνξηίδνπλ. 

Ζ θνξηηζκέλε χιε, ζην εμήο, ζπκπεξηθέξεηαη 

κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ. 

80  
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33 Σα ζεκειηψδε ηφληα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο 

απνξξνθψληαη απφ ηελ εθεί χιε, ηελ νπνία 

θαη θνξηίδνπλ. 

Ζ θνξηηζκέλε χιε, ζην εμήο, ζπκπεξηθέξεηαη 

κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ. 

Ζ χιε πνπ θνξηίζηεθε κε ηφληα θαη ελεξγεί-

ζπκπεξηθέξεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

80 81 

34 Ζ πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ θαη κέηξεζεο ηεο 

βαξχηεηαο ηεο Γεο. 

Ση είλαη ην ειεθηξνκαγλεηηθφ εθθξεκέο. 

82 84 

35 Πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ ππνινγηζκνχ ηεο βα-

ξχηεηαο θαη ησλ επηκέξνπο βαξπηηθψλ θνξ-

ηίσλ ησλ δχν εζσηεξηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο. 

85 86 

36 Ζ εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ θνξηίδνπλ ηα ειεθηξφληα θαη ηα κεηα-

ηξέπνπλ ζε απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ, ηα ν-

πνία απηά ειεθηξφληα θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην 

αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Ζ εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλί-

σλ θνξηίδνπλ ηα ειεθηξφληα θαη ηα κεηαηξέ-

πνπλ ζε απιά ηφληα πξσηνλίσλ, ηα νπνία απ-

ηά ειεθηξφληα θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην ζεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Ο ειεθηξηζκφο είλαη δχν εηδψλ. Ζ εμήγεζε 

ησλ δχν εηδψλ ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

Ζ εμήγεζε ηεο άπσζεο ησλ δχν ειαθξψλ 

θχιισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο ξνήο ηνπ αξλεηηθνχ ή ηνπ ζε-

ηηθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζην ειεθηξνζθφ-

πην. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνζθν-

πίνπ. 

87 90 

37 Ο ιφγνο-εμήγεζε έιμεο ησλ ειεθηξνλίσλ απφ 

ηελ θάζνδν ή ηελ άλνδν, αιιά θαη άπσζήο 

ηνπο απφ ηελ θάζνδν θαη άλνδν. 

Ο ιφγνο-εμήγεζε άπσζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 

απφ ηελ θάζνδν ή ηελ άλνδν, αιιά θαη άπσ-

ζήο ηνπο απφ ηελ θάζνδν θαη άλνδν. 

 

91 93 
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38 Ζ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο κηα πξφβιεςεο 

ζεηζκνχ απφ ηελ αλσκαιία ζην ειεθηξνζθφ-

πην. 

Ζ πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηεο απμνκείσζεο 

ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ 

ζην θάζε εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ θέληξν ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο Γεο καο. 

Ο ζπληνληζκφο-ζχλδεζε ησλ δχν ειεθηξν-

ζθνπίσλ κε ηα δχν εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέ-

ληξα ηεο Γεο καο. 

94 95 

39 Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο Μπξάνπλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο έιμεο ησλ ζσκάησλ απφ ηελ 

βαξχηεηα θαη ε έλλνηα ηνπ βάξνπο. 

Ζ κεηάδνζε ηεο βαξχηεηαο ζηελ επηθάλεηά 

ηεο Γεο γίλεηαη κέζσ ηεο χιεο, κέζσ ησλ ε-

ζσηεξηθψλ πφισλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ειεθηξνλίσλ.  

Ζ εμήγεζε ηεο εμάζθεζεο ίδηαο βαξχηεηαο 

ησλ ζσκάησλ ζην θελφ. 

96 98 

40 Ζ εμήγεζε ηεο έιμεο ζηελ βαξχηεηα 

Ζ εμάζθεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ ζσκάησλ 

κέζσ ηεο κάδαο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο χιεο 

θαη ε δηαθνξά ησλ δπλάκεσλ ηνπ πξνζαλαην-

ιηζκνχ απφ ηηο δπλάκεηο ζπλνρήο ζην άηνκν. 

Ζ εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ειε-

θηξηθφ ξεχκα. 

99 102 

41 Ζ εμήγεζε ηεο ζχληαμεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 

ησλ ηζνβαξπηηθψλ θακππιψλ. 

103 103 

42 Ζ εμήγεζε πνπ ηα θχκαηα P (πξσηεχνληα) 

κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ππ-

ξήλα ηεο Γεο.  

Ζ εμήγεζε, ν άιινο ιφγνο, πνπ ηα θχκαηα S 

(δεπηεξεχνληα) δελ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ 

ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ ζπκπαγνχο ππξήλα ηνπ εζσ-

ηεξηθνχ ηεο Γεο, κφλνλ θαηά ηελ θάζε ηεο 

έιμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο. 

Ζ έλλνηα ηεο βαξχηεηαο. 

Ζ βαξχηεηα απνηειείηαη απφ δχν Φάζεηο: 

Ζ πξψηε θάζε είλαη ε βαξχηεηα ή ε έιμε κε- 

104  
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42 Ζ εμήγεζε πνπ ηα θχκαηα P (πξσηεχνληα) 

κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ππ-

ξήλα ηεο Γεο.  

Ζ εμήγεζε, ν άιινο ιφγνο, πνπ ηα θχκαηα S 

(δεπηεξεχνληα) δελ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ 

ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο Γεο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ ζπκπαγνχο ππξήλα ηνπ εζσ-

ηεξηθνχ ηεο Γεο, κφλνλ θαηά ηελ θάζε ηεο 

έιμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο. 

Ζ έλλνηα ηεο βαξχηεηαο. 

Ζ βαξχηεηα απνηειείηαη απφ δχν Φάζεηο: 

Ζ πξψηε θάζε είλαη ε βαξχηεηα ή ε έιμε κε-

ηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ε δεχηεξε 

θάζε είλαη ε άλσζε ή ε άπσζε κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ησλ βαξπηηθψλ-

εζσηεξηθψλ θέληξσλ ηεο Γεο καο, κε βάζε 

ηελ εθηξνπή ησλ εγθάξζησλ ζεηζκηθψλ θπκά-

ησλ S (δεπηεξεχνληα).  

Ζ βαξχηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο εμα-

ζθείηαη απφ ηελ θνξηηζκέλε κε ζεκειηψδε 

ηφληα κάδα ηεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Ραδηνζήκα-

ηνο ζην εζσηεξηθή ηεο Γεο καο. 
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43 Ζ εμήγεζε ηεο άλσζεο ηνπ Αξρηκήδε. 

Ζ εμήγεζε ηεο «ηζνξξνπίαο» ησλ ζσκάησλ 

ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Οη δπλάκεηο άπσζεο πνπ αθνινπζνχλ κεηά 

ηελ ζχγθξνπζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (ή 

θαη ησλ καδψλ πνπ είλαη θνξηηζκέλεο κε ζε-

κειηψδε ηφληα) δηαδίδνληαη πξνο φιεο ηηο θα-

ηεπζχλζεηο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ βπζίζκαηνο ζηελ ζάιαζζα 

κηαο κηθξήο ζηδεξέληαο ζθαίξαο θαη ηεο επί-

πιεπζεο ελφο π.ρ. πινίνπ πνπ είλαη πνιχ βα-

ξχηεξν. 

Πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο 

επηθείκελσλ βαξπηηθψλ ζεηζκψλ εμαηηίαο ηεο 

αχμεζεο ησλ απσζηηθψλ δπλάκεσλ απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο. 
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44 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θσηηάο θαη ζεξκφ-

ηεηαο θαη θαχζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιαλήηε 

καο. 

Πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ησλ βαξπηηθψλ 

ζεηζκψλ, κε βάζε ηελ απμνκείσζε ηεο ζεξ-

κνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε καο απφ ηελ ηζρχ-

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξη-

θφ ηεο Γεο. 
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45 Ζ εμήγεζε ηνπ ηξημίκαηνο ηνπ ζεηζκηθνχ θχ-

καηνο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ ξαγίζκαηνο κηαο πιάθαο ηεο 

Γεο ή ηκήκαηνο ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο. 

Ζ θφξηηζε ησλ καδψλ ησλ ζσκάησλ απφ ηηο 

νπνίεο δηέξρεηαη ην ζεηζκηθφ θχκα θαη ε ε-

λεξγνπνίεζε απηψλ ησλ καδψλ λα ζπκπεξη-

θέξνληαη πιένλ κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο θφξηηζεο θαη κεηαθίλεζεο 

ησλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ ηεο Γεο εμαηηίαο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 

Γεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξψηεο, ηεο 

δεχηεξεο ηεο ηξίηεο θ.ιπ., δφλεζεο ελφο ζεη-

ζκηθνχ θχκαηνο. 

Ζ εμήγεζε θαη ε αηηία απνξξφθεζεο ηεο ε-

λέξγεηαο ελφο ζεηζκηθνχ θχκαηνο απφ ηηο κά-

δεο ησλ πιηθψλ ησλ ζσκάησλ.  

Ζ εμήγεζε ηνπ δηαθεθνκκέλνπ ηξημίκαηνο 

ηνπ ηδακηνχ ηνπ ζπηηηνχ καο φηαλ γίλεηαη έ-

λαο ζεηζκφο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ δηαθεθνκκέλνπ ηξημίκαηνο 

ηνπ ηδακηνχ ηνπ ζπηηηνχ καο φηαλ πεηάεη ρα-

κειά πάλσ απφ ην ζπίηη καο έλα αεξνπιάλν. 

Ζ εμήγεζε ηεο πνξείαο-κεηάδνζεο ελφο ζεη-

ζκηθνχ, θσηεηλνχ θ.ιπ. θχκαηνο θαηά θβάληα 

ελέξγεηαο. 
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46 Ζ εμήγεζε γηαηί ηα ζεηζκηθά θχκαηα πνπ 

θηάλνπλ π.ρ. ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

παξακέλνπλ εθεί θαη δελ αλαθιψληαη πάιη 

πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ή γηαηί δελ θεχ-

γνπλ πξνο ηελ απνπάλσ ηεο αηκφζθαηξα θ.ιπ 
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46 Ζ εμήγεζε γηαηί ηα ζεηζκηθά θχκαηα πνπ 

θηάλνπλ π.ρ. ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

παξακέλνπλ εθεί θαη δελ αλαθιψληαη πάιη 

πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ή γηαηί δελ θεχ-

γνπλ πξνο ηελ απνπάλσ ηεο αηκφζθαηξα 

θ.ιπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζεηζκηθνχ θχκα-

ηνο ζε κηα ισξίδα ηνπ θινηνχ ηεο Γεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο θαηαζηξνθηθφηεηαο ησλ ζεη-

ζκηθψλ θπκάησλ L πάλσ ζηα θηίξηα.  

Σα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη κε ηελ χιε πά-

λσ ζηελ νπνία πξνζθξνχνπλ. 
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