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1. Η εμήγεζε ηνπ πηεδνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ.  

Η εμήγεζε ηεο θόξηηζεο ελόο θακπύινπ ειεθηξνθόξνπ αγσγνύ 

ζην εμσηεξηθό-θπξηό θαη όρη ζην εζσηεξηθό-θνίιν κέξνο ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο θόξηηζεο ελόο αγσγνύ ζηα άθξα ηνπ ή ζηηο αθίδεο 

ηνπ.  

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αιεμηθέξαπλνπ. 

 

 

«51.5. Πηεδνειεθηξηζκόο - Ηιεθηξνζπζηνιή 

Παίξλνπκε έλα πιαθίδην απφ έλα θξχζηαιιν π.ρ. ραιαδία νη έδξεο ηνπ 

νπνίνπ είλαη θνκκέλεο ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ νξηζκέλεο γσλίεο κε ηνπο 

νπηηθνχο άμνλεο ηνπ θξπζηάιινπ. Σνπνζεηείηαη ν θξχζηαιινο αλάκεζα 

ζε δχν κεηαιιηθέο πιάθεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν 

ελφο επαίζζεηνπ εληζρπηή (ζρήκα 991). Αλ απφηνκα πηεζηνχλ νη πιάθεο, 

ηφηε ζηελ έμνδν ηνπ εληζρπηή παξνπζηάδεηαη έλα ζηηγκηαίν ξεχκα. Αλ 

αληίζεηα απνηξαβερηνχλ νη δχν πιάθεο, δεκηνπξγείηαη πάιη έλα ζηηγκηαίν 

ξεχκα πνπ έρεη ηελ αληίζεηε θνξά. Οη δχν απέλαληη έδξεο ηνπ θξχζηαι-

ινπ παξνπζηάδνπλ θάζε θνξά αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία. 

 

 
 

 

Σν θαηλφκελν απηφ θαηά ην νπνίν φηαλ πηεζηνχλ ή απνηξαβερηνχλ νη 

έδξεο ελφο θξπζηάιινπ δεκηνπξγνχληαη ζηα ζεκεία παξακφξθσζεο α-

ληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, ιέγεηαη πηεδνειεθηξηθό θαηλόκελν. 

Σν θαηλφκελν νθείιεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ζηα 

ζεκεία πνπ ζπκπηέδνληαη, ζαλ απνηέιεζκα ηεο παξακφξθσζεο πνπ πθί-

ζηαληαη νη ζηνηρεηψδεηο δνκηθέο κνλάδεο ηνπ θξπζηάιινπ, νη θπςειίδεο. 

Δθκεηαιιεπφκελνη ην θαηλφκελν απηφ, έρνπκε πνιιέο εθαξκνγέο, φπσο 

π.ρ. κε θξνχζε ελφο θξπζηάιινπ ηε δεκηνπξγία ελφο ζπηλζήξα θιπ. 

Σν αληίζηξνθν αθξηβψο θαηλφκελν ηνπ πηεδνειεθηξηζκνχ απνηειεί  ην 

θαηλόκελν ηεο ειεθηξνδηαζηνιήο - ζπζηνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνπκε κία ηάζε ζηηο απέλαληη έδξεο απφ έλα θξχζηαιιν πνπ έρεη 
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θνπεί θαηάιιεια. Σφηε παξαηεξείηαη φηη ν θξχζηαιινο παζαίλεη δη-

αζηνιή ή ζπζηνιή αλάινγα κε ηε θνξά ηνπ ξεχκαηνο. Αλ αληηζηξαθεί ε 

πνιηθφηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή ηφηε ν θξχζηαιινο παξακνξθψλεηαη θαηά 

ηελ αληίζηξνθε θαηάζηαζε (ρήκα 992). 

 

 
 

 

Σν θαηλφκελν απηφ ζπκβαίλεη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πε-

δίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο έδξεο ηνπ θξχζηαιινπ πάλσ ζηηο θπςειίδεο. 

Έηζη ην πεδίν απηφ έιθεη ή απσζεί αλάινγα ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηφληα 

ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο, κε απνηέιεζκα λα πιεζηάδνπλ ή λα απν-

καθξχλνληαη νη έδξεο.  

Αλ αληί γηα πεγή ζπλερνχο ξεχκαηνο εθαξκφδνπκε ζηηο έδξεο ηνπ 

θξχζηαιινπ ελαιιαζζφκελε ηάζε, ηφηε ζηε κηα εκηπεξίνδν ηνπ ξεχκα-

ηνο ν θξχζηαιινο δηαζηέιιεηαη θαη ζηελ επφκελε εκηπεξίνδν ζπζηέιιε-

ηαη. Δπνκέλσο απφ ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα αλαγθάδεηαη ν θξχζηαιινο 

λα πάιιεηαη ζπλέρεηα θαη λα εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε θά-

πνην νξηζκέλν πιάηνο ηαιάλησζεο θαη κε ζπρλφηεηα ίζε κε ηε ζπρλφ-

ηεηα ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Δπεηδή ε ηαιάλησζε είλαη εμαλα-

γθαζκέλε, αλ κεηαβάιιεηαη ζπλέρεηα ε ζπρλφηεηα ηνπ ξεχκαηνο ζα π-

πάξμεη θάπνηα ηηκή ζπρλφηεηαο ζηελ νπνία ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο 

ηνπ θξχζηαιινπ ζα γίλεη κέγηζην. ηελ πεξίπησζε απηή ιέγεηαη φηη ζπκ-

βαίλεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ζηε ζπρλφηεηα ηνπ ξεχκαηνο θαη ζηελ ηδην-
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ζπρλφηεηα ηνπ θξχζηαιινπ. Η ηδηνζπρλφηεηα απηή εμαξηηέηαη απφ ηε 

θχζε ηνπ θξχζηαιινπ θαη απφ ηηο γεσκεηξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Δάλ επν-

κέλσο ηξνπνπνηεζνχλ νη δηαζηάζεηο ηνπ θξχζηαιινπ παίξλνληαη θξχ-

ζηαιινη νπνηαζδήπνηε ηδηνζπρλφηεηαο, ηδίσο κε πνιχ πςειέο ζπρλφηε-

ηεο. 

Οη ηδηφηεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνζπζηνιήο έρνπλ πνιιέο ε-

θαξκνγέο θπξίσο ζηηο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πςειέο ζπρλφηεηεο. 

Έηζη απνηειεί έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν παξαγσγήο ππεξήρσλ. Αλ δειαδή 

ζέινπκε λα εθπέκςνπκε έλα ππέξερν θάπνηαο ζπρλφηεηαο εθαξκφδνπκε 

ζε έλαλ θξχζηαιιν πνπ έρεη ηδηνζπρλφηεηα ίζε κε ηε ζπρλφηεηα πνπ ζέ-

ινπκε λα εθπεκθζεί ελαιιαζζφκελν ξεχκα κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα. Σφηε 

ν θξχζηαιινο ζπληνλίδεηαη, ηαιαληνχηαη κε κέγηζην πιάηνο θαη εθπέκπεη 

ηνλ επηζπκεηφ ππέξερν. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ζηνπο πνκπνχο γηα 

λα δηαηεξεί ηελ ζπρλφηεηα, φζε ε ηδηνζπρλφηεηα ηνπ θξχζηαιινπ. Τπάξ-

ρνπλ ηέινο θαη νξηζκέλα κηθξφθσλα θαη αθνπζηηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ βα-

ζηδφκελα ζην πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν». 

«ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ», Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ- Αλσηάησλ ρνιψλ, 

Φξνληηζηήξην Αθαδεκατθψλ πνπδψλ, Α΄ Υξπζφ Μεηάιιην Παηδείαο, 

Υάξε Πάηζε, Σφκνο 6, ζει. 378-380. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Η εμήγεζε ηνπ πηεδνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ.  

ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη. 

Δπεηδή ζπγρξφλσο ππάξρεη θαη χιε ζηηο κεηαιιηθέο πιάθεο δίπια ηνπο, 

έιθνληαη ακνηβαία κε ηνπο αληίζηνηρνχο ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ηεο χιεο. 

Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απσζνχληαη πξνο ηελ κηα κεηαι-

ιηθή πιάθα, έζησ ηελ α, θαη θνξηίδνπλ ηνπο εθεί δνκηθνχο ιίζνπο ηεο. 

Δπίζεο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχκελα, θνξηίδνπλ 

ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ηεο άιιεο κεηαιιηθήο πιάθαο β.  

Αιιά θαη κέζα ζηελ ίδηα ηνλ θξχζηαιιν ηνπ ραιαδία έρνπκε ηέηνηεο 

απψζεηο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο άπσζεο ηα θνξηία ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ νδεγνχληαη-απσζνχληαη πξνο ηελ κηα πιεπξά ηνπ, 

έζησ ηελ α, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ νδεγνχληαη-

απσζνχληαη πξνο ηελ άιιε πιεπξά ηνπ, ηελ β.  

Σφηε νη δχν πιεπξέο ηνπ ραιαδία θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, 

αθνχ θέξνπλ απμεκέλν ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ε 

κηα θαη ειεθηξνλίσλ ε άιιε.  

ηαλ εκείο δεκηνπξγνχκε απφηνκεο πηέζεηο ζηνλ ραιαδία, ηφηε ιφγσ 

ηεο πεξηζζφηεξεο-ηζρπξφηεξεο πίεζεο εθιχνληαη πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε 

ηφληα απφ ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ηνπ ραιαδία. 

 Έηζη κε ηελ πεξηζζφηεξε πίεζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην απφηνκν 

ηξάβεγκα ή πιεζίαζκα ησλ κεηαιιηθψλ πιαθψλ πξνο ηνλ ραιαδία (εμε-
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γήζακε φηη ε πίεζε παξάγεη ζεκειηψδε ηφληα), έρνπκε ηελ παξαγσγή ηέ-

ηνησλ ζεκειησδψλ θαη ηελ θφξηηζε ηνπ ραιαδία κε απηά ηα ειεθηξηθά 

ηνπο θνξηία. Έηζη ε πιεπξά, έζησ, ε α ηνπ ραιαδία θέξεη θαη θνξηίδεηαη 

κε ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, νπφηε έρεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, 

ελψ ε άιιε πιεπξά ηνπ, έζησ ε β, φπνπ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ, θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν.  

Παξαπέξα, ε ηάζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ λα απσζνχληαη, εμεγεί θαη 

δηάθνξα άιια ειεθηξηθά θαηλφκελα, φπσο: 

η) Η θφξηηζε ελφο θακπχινπ ειεθηξνθφξνπ αγσγνχ ζην θπξηφ θαη φρη 

ζην θνίιν κέξνο ηνπ. 

Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσ-

ζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο, φπσο ζην θνίιν κέξνο ηνπ ειεθηξνθφξνπ αγσγνχ. Έηζη ηα 

ειεθηξηθά θνξηία ηφηε απσζνχληαη θαη πάλε-θαηεπζχλνληαη πξνο ην εμσ-

ηεξηθφ, πξνο ην θπξηφ κέξνο ηνπ ειεθηξνθφξνπ αγσγνχ.   

ηη) Η θφξηηζε ελφο αγσγνχ ζηα άθξα ή ζηηο αθίδεο ηνπ. 

Απηφ εμεγείηαη επεηδή ιφγσ ηεο άπσζεο κεηαμχ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, έρνπκε άπσζή ησλ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα θαζψο απηά απσζνχληαη θαη έιθνπλ καδί ηνπο δνκηθνχο 

ιίζνπο ηεο χιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ειεθηξφληα (ηα ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ έιθνπλ ειεθηξφληα απιά, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ έιθνπλ ειεθηξφληα ηα νπνία θνξηίδνπλ κε ην δηθφ ηνπο καγλεηηθφ 

θνξηίν). Σφηε ηα θνξηία απηά ησλ ειεθηξνλίσλ θαηεπζχλνληαη πξνο ηα 

άθξα ηνπ αγσγνχ ή πξνο ηηο αθίδεο ηνπ, νη νπνίεο είλαη θαη ηα πην ηειεπ-

ηαία άθξα ηνπ. Αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα αιεμηθέξαπλα «ηξαβνχλ» 

ηνλ θεξαπλφ, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα εθεί, έιθνληαη κε εηεξψλπκά 

ηνπο καγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ θεξαπλνχ θαη ζηελ ζπλέ-

ρεηα γεηψλνληαη. 

Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε πνπ ην κπνπδί ηνπ απηνθηλήηνπ καο (ζπηλ-

ζεξηζηήο) θαηαιήγεη ζε άθξν, ψζηε λα ζπγθεληξψζεη εθεί πεξηζζφηεξν 

ειεθηξηθφ θνξηίν.  

Να κε επεθηαζνχκε φκσο ζε πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ειεθηξηζκφ, επεηδή 

ε ελφηεηα γηα ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη ζπνπδαηφηεξε θαη ζε απηήλ νθεί-

ιεηαη ν ειεθηξηζκφο. Γειαδή αζρνινχκαζηε πεξηζζφηεξν κε ηελ νπζία 

ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ είλαη ηα ίδηα ηα ζεκειηψδε ηφληα θαη εμαηηίαο ησλ 

νπνίσλ εξκελεχεηαη θαη ν ειεθηξηζκφο.   

 

Σέινο αλ ηα ζεκειηψδε ηφληα παξαρζνχλ απφηνκα ζηελ ίδηα πεξηνρή, 

π.ρ. κε ηελ θξνχζε ελφο θξπζηάιινπ), ηφηε απφ ηα παξαγφκελα ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ (ιφγσ ηεο ζπκπίεζεο ηεο θξνχ-

ζεο) θνξηίδνληαη νη εθεί δνκηθνί ιίζνη ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξν-

λίσλ θαη εμαηηίαο απηνχ έιθνληαη ζηηγκηαία θαη παξάγεηαη ειεθηξηθφο 

ζπηλζήξαο.  

Αλάινγα γίλεηαη θαη φηαλ ρηππάκε κε ηνλ θαζκά καο κηα πέηξα θαη 

παξάγεηαη ζπηλζήξαο. 
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Αλάινγα ζπκβαίλεη θαη φηαλ καο μέθπγε ε θνηζαδνχξα απφ ην ηξέηιεξ 

ηνπ απηνθηλήηνπ καο. Σφηε ην ηξέηιεξ ζπξφηαλ αθπβέξλεην πάλσ ζηελ 

άζθαιην κε ηαρχηεηα θαη θαζψο ε θνηζαδνχξα ηνπ ρηππνχζε-ζεξλφηαλ 

πάλσ ζηελ μεξή άζθαιην πεηνχζε-παξήγαγε ηζίθεο-ζπηλζήξεο θιπ.     

 

Να επαλέιζνπκε φκσο. 

Αλαθέξακε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο φηαλ ζπκπηέδνπκε 

ηνλ θξχζηαιιν, παξάγεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα, αιιά ε θνξά ηνπ ειεθηξη-

θνχ ξεχκαηνο ηφηε είλαη νξηζκέλε πξνο κηα θαηεχζπλζε.  

Αληίζεηα, φηαλ απνκαθξχλνπκε-απνηξαβήμνπκε ηηο δχν πιάθεο, ηφηε 

έρνπκε κηα ζρεηηθά καθξχηεξε απφζηαζή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ηφ-

ηε ε θνξά ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αιιάδεη.   

Αο δνχκε θαη θάηη άιιν: 

α) Λέκε ινηπφλ φηη θαηά ηελ ζπκπίεζε ηνπ θξπζηάιινπ παξάγεηαη ε-

ιεθηξηθφ ξεχκα, φπσο παξαπάλσ, αιιά ε θνξά ηνπ είλαη πξνο κηα θαηεχ-

ζπλζε. 

Αληίζεηα, θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πιαθψλ θαη ηελ απνζπκπίεζε 

ηνπ θξπζηάιινπ πάιη παξάγεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα, αιιά θαηά ηελ αληίζε-

ηε θνξά. 

Απηφ ηψξα καο ζπκίδεη ηα φζα εμεγήζακε κε ην θαηλφκελν Νηφπιεξ: 

ηαλ έλα άζηξν πιεζηάδεη απφ καο, ηφηε ην θσο ηνπ κεηαθηλείηαη πξνο 

ην γαιάδην κέξνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο. Δμεγήζακε φηη απ-

ηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην παξαγφκελν θχκα (απφ ην θσο ηνπ άζηξνπ απηνχ) 

απμάλεηαη, εθφζνλ ην άζηξν πιεζηάδεη πξνο εκάο. Έηζη ιέκε φηη ην θχκα 

απηφ πνπ πιεζηάδεη πξνο εκάο, ζεκαίλεη φηη κεηαθηλείηαη πξνο ηελ γαιά-

δηα πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο θαη είλαη απμεκέλν ζε κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν. 

Δπεηδή ινηπφλ ηφζν ην θχκα φζν θαη ν ειεθηξηζκφο σο θπζηθέο δπλά-

κεηο νθείινληαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέξνπλ (εμεγήζακε ήδε γη’ απ-

ηά), ιέκε ηψξα φηη φηαλ ζπκπηέδνπκε ηνλ θξχζηαιιν παξάγνληαη ηζρπξφ-

ηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία-ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Απηά ινηπφλ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα φηαλ είλαη ηζρπξφηεξα ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν έρνπλ ηελ θαηεχζπλζε απηή πνπ καο δείρλεη θη εδψ ν επαίζζεηνο 

εληζρπηήο καο (βιέπε παξαπάλσ πείξακα). 

β) Λέκε επίζεο φηη θαηά ηελ απνζπκπίεζε-απνκάθξπλζε ηνπ θξπ-

ζηάιινπ παξάγεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα, φπσο παξαπάλσ, αιιά ε θνξά ηνπ 

είλαη ηψξα πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε.  

Απηφ ηψξα καο ζπκίδεη ηα φζα εμεγήζακε κε ην θαηλφκελν Νηφπιεξ: 

ηαλ έλα άζηξν απνκαθξχλεηαη απφ καο, ηφηε ην θσο ηνπ κεηαθηλείηαη 

πξνο ην εξπζξφ κέξνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο. Δμεγήζακε φηη 

απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην παξαγφκελν θχκα (απφ ην θσο ηνπ άζηξνπ απ-

ηνχ) κεηψλεηαη-ειαηηψλεηαη, εθφζνλ ην άζηξν απνκαθξχλεηαη απφ εκάο. 

Έηζη ιέκε φηη ην θχκα απηφ πνπ πιεζηάδεη πξνο εκάο, ζεκαίλεη φηη απν-
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καθξχλεηαη πξνο ηελ εξπζξή πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο 

θαη είλαη κεησκέλν ηψξα ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν. 

Δπεηδή ινηπφλ ηφζν ην θχκα φζν θαη ν ειεθηξηζκφο σο θπζηθέο δπλά-

κεηο νθείινληαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέξνπλ (εμεγήζακε ήδε γη’ απ-

ηά), ιέκε ηψξα φηη φηαλ απνζπκπηέδνπκε ηνλ θξχζηαιιν παξάγνληαη α-

ζζελέζηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία-ελέξγεηα ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Απηά 

ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ είλαη αζζελέζηεξα ζε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν έρνπλ ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε (ζε ζχγθξηζε 

κε απηή πνπ είραλ φηαλ πιεζίαδε κεηαμχ ηνπο ε κάδα ηνπ θξπζηάιινπ). 

Η αληίζεηε απηή θαηεχζπλζε είλαη απηή πνπ καο δείρλεη θη εδψ ν επαί-

ζζεηνο εληζρπηήο καο (βιέπε παξαπάλσ πείξακα). 

β) Η εμήγεζε ηεο ειεθηξνδηαζηνιήο- ζπζηνιήο.  

Παξαπάλσ εμεγήζακε ηελ θνξά πνπ έρεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα: α) φηαλ 

απηφ πξνθαιείηαη απφ ηελ ξνή ειεθηξνλίσλ ηα νπνία παξάγνληαη θαηά 

ηελ θάζε ηεο έιμεο κεηαμχ ησλ καδψλ ηνπ θξπζηάιινπ, θαη β) φηαλ ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα παξάγεηαη θαηά ηελ θάζε ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ κα-

δψλ ηνπ θξπζηάιινπ. 

 

Αο δνχκε πάιη ην ίδην θαηλφκελν απφ άιιν βηβιίν: 

 

Αο δνχκε ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

«Πηεδνειεθηξηζκόο 

Έηζη νλνκάδεηαη ν ειεθηξηζκφο πνπ παξάγεηαη εμαηηίαο ηνπ πηεδνειε-

θηξηθνχ θαηλνκέλνπ. ηαλ νξηζκέλνη θξχζηαιινη ζπκπηέδνληαη ή πθί-

ζηαληαη ειαθξφ εθειθπζκφ, αλαπηχζζνπλ ειεθηξηθφ δπλακηθφ ή ηάζε. 

Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη πηεδνειεθηξηθφ. Οθείιεηαη ζην φηη ηα ά-

ηνκα κέζα ζηε κάδα ηνπ θξπζηάιινπ θέξνπλ κηθξφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Καζψο ν θξχζηαιινο πθίζηαηαη ζπκπίεζε ή εθειθπζκφ, ηα άηνκα θηλνχ-

ληαη ην έλα ζε ζρέζε κε ην άιιν. Σν πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν εκθαλί-

δεηαη, επίζεο, φηαλ έλα ειεθηξηθφ ζήκα πξνθαιεί ειαθξηά παξακφξθσζε 

ζηνλ θξχζηαιιν. 

Ο πην θνηλφο πηεδνειεθηξηθφο θξχζηαιινο είλαη ν ραιαδίαο (quartz). 

Σα ξνιφγηα θνπάξηδ πεξηέρνπλ έλαλ θξχζηαιιν, ν νπνίνο πάιιεηαη κε 

κεγάιε ζηαζεξή ζπρλφηεηα. Ση πηεδνειεθηξηθφ ζήκα πνπ παξάγεη ν θξχ-

ζηαιινο, θαζψο πάιιεηαη, αληηζηνηρεί ζε νξηζκέλν ρξφλν». 

Πεγή: «ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ Kingfisher 

Books, Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 4, ζει. 642. 

 

Δπεμήγεζε: 

Η εμήγεζε ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πηεδνειεθηξηθνχ θαηλν-

κέλνπ είλαη ε ίδηα, φπσο παξαπάλσ αλαθέξακε, δειαδή: 

 

Με ηελ πίεζε πνπ αζθνχκε πάλσ ζηνλ θξχζηαιιν, παξάγνληαη ηφληα: 

ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηφληα ειεθηξνλίσλ.  



 9 

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

κε λα πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα πξσηφληα κε ηα ειεθηξφληα.  

ηαλ έξζνπλ-πιεζηάζνπλ, δειαδή, ζε ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

έλα πξσηφλην θαη έλα ειεθηξφλην, ηφηε ελεξγνχλ ηζρπξφηεξα κεηαμχ ηνπο 

ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζήο ηνπο. 

ηελ θάζε φκσο πνπ απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο, απηή ε άπσζε γίλεηαη 

κε ηελ δηάζεζε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ηφζν απφ ην 

πξσηφλην φζν θαη απφ ην ειεθηξφλην. πσο ιέκε π.ρ. ζε θάζε έιμε θεχ-

γεη έλα θβάληνπ ελέξγεηαο, έηζη θη εδψ, ζηελ άπσζε έρνπκε ηελ δηαθπγή 

ηέηνηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ηφζν απφ ην πξσηφλην, φζν θαη απφ 

ην ειεθηξφλην. Μάιηζηα εμαηηίαο απηήο ηεο δηαθπγήο ηνπ ειεθηξνκαγλε-

ηηθνχ ηνπο θνξηίνπ, ηφζν ηα πξσηφληα φζν θαη ηα ειεθηξφληα δελ είλαη 

ίδηα θαη ίζα σο πξνο ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν πνπ θέξνπλ παξφηη φια 

ηα πξσηφληα θέξνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ κάδα, φπσο επίζεο θαη φια ηα ειε-

θηξφληα.  

Έηζη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο ηα 

παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (απφ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ 

πξσηνλίσλ) κε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (απιφ 

ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξνλίσλ). 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ 

έλαλ πφιν Α, επίζεο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θη απηά έιθν-

ληαη φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ άιινλ πφιν Β. 

Ο θάζε πφινο φκσο έιθεη ειεθηξφληα, αθνχ εμαζθεί ηζρπξή έιμε πιέ-

νλ ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπο πφιν, σο εμήο: 

Ο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ Α, έιθεη ειεθηξφληα κέζσ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη έηζη 

απηά αθνχ θνξηηζηνχλ θαη απνθηήζνπλ-θέξνπλ σο θχξην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, 

θέξνπλ ζεηηθφ πιένλ ην ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν. Σφηε δειαδή παξάγνληαη 

ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ. 

Ο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ Β, έιθεη ειεθηξφληα 

κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

θαη έηζη απηά αθνχ θνξηηζηνχλ θαη απνθηήζνπλ-θέξνπλ σο θχξην καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ θαη  θέξνπλ αξλεηηθφ ην ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν. Σφηε δειαδή 

παξάγνληαη ηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Σα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ φκσο έιθνληαη κε ηα απιά ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο (αθνχ εμαηηίαο ησλ ζε-

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

ηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο). Καζψο φκσο πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, ιφγσλ απ-

ηήο ηεο έιμεο ησλ, ηφηε παξάγεηαη ειεθηξηζκφο. 

Έηζη εμεγείηαη ην θαηλφκελν ηνπ πηεδνειεθηξηζκνχ. 
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2. Η εμήγεζε όηη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξό-

ηεξν ην έλα είδνο καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ αιιά θαη 

ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Η εμήγεζε όηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξόηεξν 

ην άιιν είδνο καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ αιιά θαη ε-

ιεθηξηθνύ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνιηθόηεηαο (ηεο αληίζεηεο θίλεζεο ησλ 

θνξηίσλ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο) ζην ειεθηξηθό ξεύκα, όηαλ πιε-

ζηάδνπκε ή απνκαθξύλνπκε κεηαμύ ηνπο ηηο δύν απέλαληη έδξεο ελόο 

θξπζηάιινπ. 

 

 

Αο μαλαπάξνπκε ην ζρεηηθφ θείκελν ηεο παξαπάλσ ελφηεηαο (βι. βη-

βιίν: «ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ», Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ- Αλσηάησλ ρνιψλ, 

Φξνληηζηήξην Αθαδεκατθψλ πνπδψλ, Α΄ Υξπζφ Μεηάιιην Παηδείαο, 

Υάξε Πάηζε, Σφκνο 6, ζει. 378-380). 

 

Δπεμεγήζεηο: 

  

1) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Αλ απφηνκα πηεζηνχλ νη πιάθεο, ηφηε 

ζηελ έμνδν ηνπ εληζρπηή παξνπζηάδεηαη έλα ζηηγκηαίν ξεχκα. Αλ αληίζε-

ηα απνηξαβερηνχλ νη δχν πιάθεο, δεκηνπξγείηαη πάιη έλα ζηηγκηαίν ξεχ-

κα πνπ έρεη ηελ αληίζεηε θνξά. Οη δχν απέλαληη έδξεο ηνπ θξχζηαιινπ 

παξνπζηάδνπλ θάζε θνξά αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία». 

 

Σν ειεθηξηθφ πεδίν θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, φηαλ έρεη ζεηη-

θφ ειεθηξηθφ θνξηίν, θαη επίζεο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ φ-

ηαλ έρεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Δπνκέλσο, φηαλ πιεζηάζνπκε: α) ην ειεθηξηθφ πεδίν πνπ θέξεη π.ρ. 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (απφ ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο 

καο), πξνο ηελ κηα επηθάλεηα ηνπ θξπζηάιινπ πνπ έθεξε π.ρ. ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν, θαη επίζεο β) ην ειεθηξηθφ πεδίν πνπ θέξεη π.ρ. ζεκειηψ-

δε ηφληα πξσηνλίσλ (απφ ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο καο), πξνο ηελ 

άιιε επηθάλεηα ηνπ θξπζηάιινπ πνπ έθεξε π.ρ. αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξ-

ηίν, ηφηε: 

α) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν ζα εληζρπζνχλ ζηελ πξψηε πιάθα. 

β) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν 

ζα εληζρπζνχλ ζηελ δεχηεξε πιάθα. 

Σφηε ζα έρνπκε: 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο νη δχν πιάθεο έιθνληαη.  

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο φκσο νη δχν πιάθεο απσζνχληαη. 

ηαλ έιθνληαη φκσο θέξνπλ ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία έιμεο ησλ, ελψ φηαλ απσζνχληαη θέξνπλ η-

ζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζήο ησλ. 
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Έηζη, φηαλ έιθνληαη, επεηδή αιιάδνπλ ηελ θνξά θίλεζεο ηνπ ειεθηξη-

θνχ ξεχκαηνο, απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο είλαη 

ηζρπξφηεξν ην έλα είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη η-

ζρπξφηεξν ην έλα είδνο καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ (ψζηε ε 

θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο λα θαηεπζχλεηαη π.ρ. απφ ηνλ ζεηηθφ πφιν 

πξνο ηνλ αξλεηηθφ. 

Αληίζεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, επεηδή πάιη αιιάδεη θνξά 

ε θίλεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην άιιν είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη ηζρπξφηεξν ην άιιν είδνο καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ (ψζηε ε θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο λα 

θαηεπζχλεηαη π.ρ. απφ ηνλ αξλεηηθφ πφιν πξνο ηνλ ζεηηθφ ηψξα, αληίζεηα 

δειαδή). 

Απηφ ελ κέξεη κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε πνιχ απιά κε δχν ίζνπο 

καγλεηηθνχο πφινπο θαη κε κηα καγλεηηθή βειφλε, φπσο π.ρ. ζην παξα-

θάησ πείξακα: 

Πείξακα 

Ι. ηελ εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε πιεζηάδνπκε ηνλ καγλεηηθφ πφιν 

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

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

πιεζηάζακε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α ζε απφζηαζε π.ρ. 20 εθαηνζηά θαη 

ε απφθιηζε πνπ έρεη ε καγλεηηθή βειφλε απφ ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο 

πνπ ηελ κεηξάκε είλαη 4 κνίξεο. πλέρεηα απνκαθξχλνπκε ηνλ καγλεηηθφ 

καο πφιν απφ ηελ καγλεηηθή βειφλε θαη απηή εξεκεί. 

II.  Πιεζηάδνπκε ηψξα ζηελ εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε ηνλ άιινλ 

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

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

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

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

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

III. Δπαλαθέξνπκε ηψξα θαη πιεζηάδνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α 

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

εθαηνζηά. εκεηψλνπκε ηελ απφθιηζε ηεο καγλεηηθήο βειφλεο πνπ είλαη 

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

ηελ καγλεηηθή βειφλε θαη απηή εξεκεί θαη πάιη. 

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

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

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

ζνξξνπίαο ηεο θαη δείρλεη 15 κνίξεο απφθιηζε.  

πκπέξαζκα: 

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

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

γλεηηθά αζζελέζηεξνο ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο. 
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β) Ο καγλεηηθόο πόινο καο β πνπ είλαη αζζελέζηεξνο καγλεηηθά 

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

καγλεηηθά ηζρπξόηεξνο ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο.  

 

 

2) Αλάινγν θαηλφκελν, φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ηεο θίλεζεο θαηά ηελ 

αληίζεηε θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, παξαηεξνχκε θαη ιφγσ ηεο δηέ-

ιεπζεο αληίζεησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ζηηο δχν απέλαληη έδξεο ελφο 

θξπζηάιινπ, σο εμήο:   

«Σν αληίζηξνθν αθξηβψο θαηλφκελν ηνπ πηεδνειεθηξηζκνχ απνηειεί  

ην θαηλόκελν ηεο ειεθηξνδηαζηνιήο - ζπζηνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνπκε κία ηάζε ζηηο απέλαληη έδξεο απφ έλα θξχζηαιιν πνπ έρεη 

θνπεί θαηάιιεια. Σφηε παξαηεξείηαη φηη ν θξχζηαιινο παζαίλεη δη-

αζηνιή ή ζπζηνιή αλάινγα κε ηε θνξά ηνπ ξεχκαηνο. Αλ αληηζηξαθεί ε 

πνιηθφηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή ηφηε ν θξχζηαιινο παξακνξθψλεηαη θαηά 

ηελ αληίζηξνθε θαηάζηαζε (ρήκα 992). 

Σν θαηλφκελν απηφ ζπκβαίλεη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πε-

δίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο έδξεο ηνπ θξχζηαιινπ πάλσ ζηηο θπςειίδεο. 

Έηζη ην πεδίν απηφ έιθεη ή απσζεί αλάινγα ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηφληα 

ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο, κε απνηέιεζκα λα πιεζηάδνπλ ή λα απν-

καθξχλνληαη νη έδξεο».  

Απηφ νθείιεηαη επεηδή, φπσο θαη πξηλ εμεγήζακε, ζηηο ζρεηηθά θνληη-

λέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην έλα είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ε-

πνκέλσο ην έλα είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, ελψ αληίζεηα ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην άιιν είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ 

θαη επνκέλσο είλαη ηζρπξφηεξν ην άιιν είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. 

Έηζη, κε βάζε ηελ απφζηαζε ησλ δχν απέλαληη πιαθψλ ηνπ θξπζηάι-

ινπ, απηέο έιθνληαη ή απσζνχληαη θαζψο επηδξά ηζρπξφηεξα ή αζζελέ-

ζηεξα ην θάζε έλα απφ ηα δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ, πνπ εμεγήζακε 

απηφ εμαξηάηαη κε βάζε ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ησλ δχν απηψλ πια-

θψλ ηνπ θξπζηάιινπ. 

 

ζνλ αθνξά φκσο γηα ην θαηλφκελν ηεο αιιαγήο πνιηθφηεηαο ζην ε-

λαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα, ζα αλαπηχμνπκε πην θάησ, αθνχ θά-

λνπκε κηα κεγάιε παξέλζεζε γηα ην θεθάιαην ηνπ καγλεηηζκνχ θαη ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηζκνχ. 
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3. Η εύξεζε ηνπ πνην από ηα δύν είδε καγλεηηθνύ-

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ ζεκειησδώλ ηόλησλ είλαη ηζρπξόηεξν 

ζηελ θάζε ηεο ζπκπίεζεο ησλ καδώλ θαη γεληθά ζηηο πην θνληηλέο 

απνζηάζεηο, θαη πνην από ηα δύν είδε καγλεηηθνύ-

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ ζεκειησδώλ ηόλησλ είλαη ηζρπξόηεξν 

ζηηο θάζεηο ηεο απνζπκπίεζεο θαη γεληθά ζηηο πην καθξηλέο γεληθά 

απνζηάζεηο. 

Η εμήγεζε ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειε-

θηξνλίσλ θαη ε εμήγεζε ηεο αληίζεηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ησλ ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ.  

 

 

 

 
 

Πάκε πάιη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, απ’ φπνπ θαη ε εηθφλα (ζρ. 

991), φπνπ ήδε εμεγήζακε κεξηθά πξάγκαηα. Σψξα ζα ζπλερίζνπκε. 

 

ηα παξαπάλσ πείξακα ινηπφλ, ζηελ ζέζε φπνπ είλαη ν θξχζηαιινο κε 

ηηο δχν πιάθεο πνπ άιινηε ηνλ πηέδνπλ θαη άιινηε ηνλ απνζπκπηέδνπλ 

βάδνπκε κηα κηθξή έιηθα πνπ θέξεη δχν θαιψδηα, φπσο π.ρ. απηή ελφο κη-

θξνχ ειαθξνχ αλεκηζηήξα. 

Κάλνπκε ην εμήο: 

α) Έζησ ζπλδένπκε πξψηα ην θαιψδην ηεο έιηθαο απηήο κε ηνλ ζεηηθφ 

πφιν κηαο κπαηαξίαο. Σφηε ηα ειεθηξφληα απφ ηελ άλνδν ζα πεξάζνπλ 

κέζα ζην θχθισκα θαη ζα ην γεκίζνπλ.  

ηε ζπλέρεηα ζπλδένπκε θαη ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο νπφηε 

ην ειεθηξηθφ θχθισκα ιεηηνπξγεί θαη ηφηε ε έιηθά καο απηή πεξηζηξέθε-

ηαη πξνο ην έλα κέξνο, έρεη ζηαζεξή θνξά πξνο κηα θαηεχζπλζε. Σελ θν-

ξά απηή ηελ βιέπνπκε ζηνλ επαίζζεην εληζρπηή καο (φπσο ζηελ εηθφλα 

ηνπ παξαπάλσ πεηξάκαηνο). 

β) Κάλνπκε ηψξα ην αληίζεην: Έζησ ζπλδένπκε πξψηα, ηψξα, ην θα-

ιψδην ηεο έιηθαο απηήο κε ηνλ αξλεηηθφ πφιν κηαο κπαηαξίαο. Σφηε ηα 
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ειεθηξφληα απφ ηελ θάζνδν ζα πεξάζνπλ κέζα ζην θχθισκα θαη ζα ην 

γεκίζνπλ.  

ηε ζπλέρεηα ζπλδένπκε θαη ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο νπφηε ην 

ειεθηξηθφ θχθισκα ιεηηνπξγεί θαη ηφηε ε έιηθά καο απηή πεξηζηξέθεηαη, 

αιιά ηψξα πεξηζηξέθεηαη πξνο ην αληίζεην κέξνο, έρεη δειαδή αληίζεηε 

θνξά (ζε ζχγθξηζε κε ηελ θνξά πνπ είρε φηαλ ηελ είρακε ζπλδέζεη πξψ-

ηα κε ηνλ ζεηηθφ ηεο πφιν, φπσο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν). Σελ 

θνξά απηή ηελ βιέπνπκε ζηνλ επαίζζεην εληζρπηή καο (φπσο ζηελ εηθφ-

λα ηνπ παξαπάλσ πεηξάκαηνο). 

Αλ ζθεθηνχκε ινηπφλ φηη ε θνξά πνπ πιεζηάδνπλ νη πιάθεο κεηαμχ 

ηνπο θαη ζπλεπψο φηαλ ζπκπηέδεηαη ε κάδα ηνπ θξπζηάιινπ, καο δείρλεη 

ζηνλ επαίζζεην εληζρπηή καο φηη είλαη π.ρ. απηή ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνιν-

γηνχ καο, αθελφο, θαη φηη ηελ ίδηα θνξά παίξλνπκε φηαλ π.ρ. ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα μεθηλάεη απφ ηελ θάζνδν (ζχκθσλα κε ηελ θνξά πνπ πεξηζηξέθν-

ληαη νη έιηθέο ηνπ) αθεηέξνπ, απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ζπκπηέδεηαη ν θξχ-

ζηαιινο ηφηε ην πην ηζρπξφ θνξηίν απφ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα 

είλαη απηφ πνπ θέξεη ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φηαλ έρνπκε ζπκπίεζε είλαη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

[Βέβαηα, ν ίδηνο δελ έρσ νχηε εξγαζηήξηα νχηε άιια πεηξακαηηθά κέζα 

γηα λα θάηζσ λα κειεηήζσ φια απηά. Γη’ απηφ έθαλα ηνλ παξαπάλσ ζπι-

ινγηζκφ θαη ην αλέθεξα σο παξάδεηγκα επεηδή αθξηβψο δελ έρσ ηα κέζα 

γηα λα ην απνδείμσ πνην απφ ηα δχν είδε θνξηίσλ είλαη ην ηζρπξφηεξν 

ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο (θάζε ζπκπίεζεο ηνπ θξπζηάιινπ θαη πην φρη)]. 

Δπνκέλσο, αλ ζηηο απνζηάζεηο ηεο πίεζεο ησλ καδψλ ηνπ θξπζηάιινπ 

είλαη ηζρπξφηεξν π.ρ. ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ησλ ειεθηξνλίσλ, ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηελ θάζε ηεο α-

πνζπκπίεζεο ησλ καδψλ ηνπ θξπζηάιινπ.  

ηελ θάζε ηεο απνζπκπίεζεο ησλ καδψλ ηνπ θξπζηάιινπ δειαδή έ-

ρνπκε ηζρπξφηεξν ην άιιν είδνο καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ 

ή έρνπκε ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ. 
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4. Η θνξά ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο θαη 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Η θίλεζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαηά αληίζεηε θνξά. 
 

 

«Φαξαληέη, Μάηθι. 

[…] Σν 1831 παξαηήξεζε φηη φηαλ θηλνχζε έλα καγλήηε κέζα ζε ζπξ-

κάηηλν πελίν, κέζα απφ απηφ έξεε ειεθηξηθφ ξεχκα. Απηφ ηνπ επέηξεςε 

λα θαηαζθεπάζεη ηελ πξψηε ειεθηξηθή γελλήηξηα. Δπίζεο, κειέηεζε ην 

θαηλφκελν ηεο ειεθηξφιπζεο». 
 

 
 

 
Σ’ έκα από ηα πεηνάμαηά ημο, μ Φανακηέη πνεζημμπμίεζε ημ γαιβακόμεηνμ γηα κα 

δηενεοκήζεη ημ νμή ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ. Απέδεηλε όηη ημ νεύμα νέεη μέζα ζ’ έκα 

ζύνμα μόκμ όηακ μ μαγκήηεξ θηκείηαη παιηκδνμμηθά μέζα ζημ πεκίμ 2 θαη 4. Όηακ μ 

μαγκήηεξ είκαη αθίκεημξ μέζα ή έλω από ημ πεκίμ, δεκ νέεη νεύμα 1 θαη 3. 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 5, ζει. 820. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Καζψο πιεζηάδνπκε ηνλ καγλήηε πξνο ην ειαηήξην, ν δείθηεο ηνπ 

γαιβαλφκεηξνπ θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά καο. 

Η εμήγεζε είλαη φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηε-

ξν ην έλα-πξψην απφ ηνπο δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ, έζησ ην καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 
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β) ηαλ φκσο απνκαθξχλνπκε ηνλ καγλήηε απφ ην γαιβαλφκεηξν, ν 

δείθηεο ηνπ δείρλεη-θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά. 

Η εμήγεζε είλαη φηη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηε-

ξν ην άιιν-δεχηεξν, απφ ηα δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ, έζησ ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Απηφ ην δεχηεξν, σο αληίζεην ηνπ πξψηνπ (ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), θη-

λείηαη αληίζεηα, δειαδή ζηξέθεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα πξνο αληίζεηε θνξά. 

ζνλ αθνξά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ελφο καγλήηε 

ζα κηιήζνπκε πην θάησ πεξηζζφηεξα. 



 17 

 

5. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο. 

 

 

ηα ηξία-παξαπάλσ πξνεγνχκελα θεθάιαηα-ελφηεηα κηιήζακε θαη ε-

μεγήζακε φηη ην ειεθηξηθφ ξεχκα κπνξεί λα θηλείηαη θαη απφ ηελ θάζνδν 

πξνο ηελ άλνδν, αιιά θαη απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν θαη κάιηζηα 

κηιήζακε θαη γηα ηελ αιιαγή ηεο πνιηθφηεηαο ή ηεο αληίζεηεο θίλεζεο 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Δπνκέλσο, ην ειεθηξηθφ ξεχκα κπνξεί λα θηλεζεί θαη απφ ηελ θάζνδν 

πξνο ηελ άλνδν αιιά θαη απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν. 

 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε παξαθάησ είλαη ζθφπηκν λα δνχκε ηελ παξα-

γσγή ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  
 

η) Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχ-

καηνο. 

Έζησ ηψξα φηη εθαξκφδνπκε ελαιιαζζφκελε ηάζε ζηηο δχν παξαπάλσ 

έδξεο ηνπ θξπζηάιινπ (βιέπε ζρεηηθφ θείκελν ηεο παξαπάλσ ελφηεηαο 

(βι. βηβιίν: «ΦΤΙΚΗ – ΥΗΜΔΙΑ», Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ- Αλσηάησλ 

ρνιψλ, Φξνληηζηήξην Αθαδεκατθψλ πνπδψλ, Α΄ Υξπζφ Μεηάιιην 

Παηδείαο, Υάξε Πάηζε, Σφκνο 6, ζει. 378-380). 

Η ελαιιαζζφκελε ειεθηξηθή ηάζε δελ είλαη άιιν απφ ειεθηξφληα πνπ 

ήδε κειεηήζακε παξαπάλσ: 

Σα ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ α-

πιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (ιφγσ ηεο θφξηηζήο ησλ κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ έλαλ πφιν ηεο ελαιιαζζφκελεο ειεθηξηθήο πεγήο, ηελ άλνδν 

επεηδή θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ελψ ηα ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ 

ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (ιφγσ 

ηεο θφξηηζήο ησλ κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) πξνέξρνληαη απφ ηνλ άιινλ πφιν ηεο ε-

λαιιαζζφκελεο ειεθηξηθήο πεγήο, ηελ θάζνδν, επεηδή θέξνπλ αξλεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν.  

ηελ νπζία ην ελαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα παξάγεηαη θαη ιεη-

ηνπξγεί σο εμήο: 

Έζησ έλαο πδξνζηξφβηινο. Απηφο θηλείηαη θάησ απφ ην βάξνο ηνπ λε-

ξνχ πνπ πέθηεη κε δχλακε πάλσ ζηηο θηεξσηέο ηνπ. Λφγσ ηεο πίεζεο, ε-

μεγήζακε ήδε, παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα, επεηδή νη δνκηθνί ιίζνη ησλ 

πξσηνλίσλ πιεζηάδνπλ πνιχ θνληά κε ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειε-

θηξνλίσλ. ηηο ζρεηηθά θνληηλέο ηνπο απνζηάζεηο φκσο ηα παξαγφκελα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ. Καζψο φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη, έιθνπλ θαη 

ειεθηξφληα (κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηνπο ησλ ζεκειησ-
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δψλ ηφλησλ), θαη θαηεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο (εθφζνλ 

απσζνχληαη). 

Αλ ινηπφλ ηνπνζεηήζνπκε δχν αγσγνχο ζηνλ ρψξν παξαγσγήο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, απηά ηφηε ζα θαηεπζπλζνχλ κέζα ζηνπο δχν απηνχο 

αγσγνχο θαηά αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο.  

Έηζη ηνλ έλαλ αγσγφ ηνλ νδεγνχκε ζηελ άλνδν, φπνπ ζπγθεληξψλν-

ληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ελψ ηνλ 

άιινλ ζηελ θάζνδν, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα ζεκειησδψλ ηφληα ειε-

θηξνλίσλ πνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Απηή είλαη ε ινγηθή ζεηξά θίλεζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαζψο θαη 

ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ απηά έιθνπλ θαη ζπγθεληξψλνληαη έηζη ζε δχν πφ-

ινπο: ηελ άλνδν θαη ηελ θάζνδν. 

ζνλ αθνξά πεξηζζφηεξα γηα ην ελαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα, 

π.ρ. γηα ηελ αιιαγή πνιηθφηεηαο ησλ δχν πφισλ ηνπ, θ.ιπ. ζα εθζέζνπκε 

πην θάησ, ζε επφκελν θεθάιαην-ελφηεηα. 
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6. Βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζεκειησδώλ αιιά θαη ησλ απιώλ ηόλησλ 

Η εμήγεζε όηη ηα νκόζεκα ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία απσζνύληαη 

θαη ε εμήγεζε πόηε απσζνύληαη. 

Η εμήγεζε όηη ηα νκόζεκα αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία απσζνύ-

ληαη θαη ε εμήγεζε πόηε απσζνύληαη. 

Η εμήγεζε ηεο καγλεηηθήο θίλεζεο ζε έλα καγλεηηθό πεδίν. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ από ηνλ 

έλαλ καγλεηηθό πόιν πξνο ηνλ άιινλ θαη αληίζηξνθα. 

 

 

Πην πάλσ, ζην παξφλ βηβιίν, κηιήζακε ζρεηηθά κε: «4. Η θνξά ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο θαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο. Η θίλεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε αληίζεηε θνξά». 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε, είλαη ρξήζηκν λα επαλαιάβνπκε ηηο βαζηθέο ηδηφ-

ηεηεο ησλ ζεκειησδψλ αιιά θαη ησλ απιψλ ηφλησλ. 

Δμεγήζακε ζε άιιν-πξνεγνχκελν θεθάιαην, φηη γηα ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

1) Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν. Απηά θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηί-

ν. 

2) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη επίζεο δεκηνπξγνχλ άιινλ πφιν. Απηά θέξνπλ 

αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

3) ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

4) ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

5) Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνπλ ειεθηξφληα κέζσ ησλ εζσ-

ηεξηθψλ ηνπο βαξπηηθψλ πφισλ θαη ηα νπνία νλνκάδνληαη ηφληα πξσην-

λίσλ ή απιά ηφληα πξσηνλίσλ. Απηά θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

6) Σα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνπλ ειεθηξφληα κέζσ ησλ ε-

ζσηεξηθψλ ηνπο βαξπηηθψλ πφισλ θαη ηα νπνία νλνκάδνληαη ηφληα ειε-

θηξνλίσλ ή απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. Απηά θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν. 

 

Δμαηηίαο απηψλ, επνκέλσο, έρνπκε ηψξα ηα εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ πφιν. 

ηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ θαη δνκηθνχο ιίζνπο ειεθηξνλίσλ, θη 

επνκέλσο έρνπκε απιά ηφληα, ηφηε ζπκβαίλεη ην εμήο: 

1) Αλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη απφ ηελ άλνδν, απηά ηα 

ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ ζηελ πνξεία ηνπο θαη ειεθηξφληα ηα νπνία θνξ-

ηίδνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ηνπο, κεηαηξέπνληάο ηα ζε απιά ηφληα πξσηνλίσλ. 
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Αλ ινηπφλ ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θηάζνπλ ζηελ άλνδν (ειθφ-

κελα απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ), ηφηε εθεί ζηελ άλνδν α-

πσζνχληαη αθνχ ε άλνδνο απσζεί ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (εμεγήζακε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληη-

λέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχληαη 

κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα πξσ-

ηνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο). 

Δμαηηίαο ηνπ ηειεπηαίνπ παξαπάλσ ιέκε φηη ηα νκφζεκα ζεηηθά ειε-

θηξηθά θνξηία απσζνχληαη. 

Δπίζεο: 

2) Αλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαη απφ ηελ θάζνδν, απηά 

ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ ζηελ πνξεία ηνπο θαη ειεθηξφληα ηα νπνία 

θνξηίδνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο, κεηαηξέπνληάο ηα ζε απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Αλ ινηπφλ ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θηάζνπλ ζηελ θάζνδν (ει-

θφκελα απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ), ηφηε εθεί ζηελ θάζνδν 

απσζνχληαη αθνχ ε θάζνδνο απσζεί ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (εμεγήζακε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ απσζνχληαη 

κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα ειε-

θηξνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο). 

Δμαηηίαο ηνπ ηειεπηαίνπ παξαπάλσ ιέκε φηη ηα νκφζεκα αξλεηηθά ε-

ιεθηξηθά θνξηία απσζνχληαη. 

 

Αθξηβψο ην ίδην θαηλφκελν δεκηνπξγείηαη θαη ζηνλ καγλεηηζκφ, επεηδή 

ε αηηία πνπ ην πξνθαιεί είλαη ε ίδηα, είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα, κφλνλ πνπ 

εδψ δελ έρνπκε ηζρπξφ ην ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ. 

ηνλ καγλεηηζκφ δειαδή ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Έρνπκε, έζησ, δχν καγλεηηθνχο πφινπο ηνλ α θαη β. 

Ση ζπκβαίλεη ινηπφλ; 

 

ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν, έζησ ζηνλ πφιν α, απηφο θέξεη καγλεηηθφ 

θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Ο άιινο, ηφηε, καγλεηηθφο πφινο β, θέξεη καγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα, εμεγήζακε έιθνπλ ηα θηλνχκελα ειεθηξφληα ή 

θαη απηά πινπ βξίζθνληαη θνληά ηνπο, φπνπ εδξάδνληαη.  

Σφηε: 

Α) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ καγλεηηθνχ πφινπ α, έι-

θνπλ ειεθηξφληα ηα νπνία θαη θνξηίδνπλ. Σφηε ηα ειεθηξφληα απηά έιθν-

ληαη απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν α θαη θαηεπζχλνληαη εθεί. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ ηνπ καγλεηηθνχ πφινπ α απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 
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ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ ηψξα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε α-

πιά ηφληα πξσηνλίσλ.  

Έηζη ηα ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν α. 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο φκσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ ηνπ άιινπ καγλεηηθνχ πφινπ β, έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ηα νπνία θέξνπλ ηα απσζνχκελα (βιέπε πα-

ξαπάλσ παξάγξαθν) απιά ηφληα πξσηνλίσλ (θαη ηα νπνία ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ θέξνπλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο 

πφινπο). 

Έηζη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαζψο απσζνχληαη απφ ηνλ καγλε-

ηηθφ πφιν α, έιθνληαη απφ ηνλ άιινλ καγλεηηθφ πφιν β. 

 

Β) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ καγλεηηθνχ πφινπ β, έι-

θνπλ ειεθηξφληα ηα νπνία θαη θνξηίδνπλ. Σφηε ηα ειεθηξφληα απηά έιθν-

ληαη απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν β θαη θαηεπζχλνληαη εθεί. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ καγλεηηθνχ πφινπ β απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ ηψξα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε α-

πιά ηφληα ειεθηξνλίσλ.  

Έηζη ηα ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν 

β. 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο φκσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ άιινπ καγλεηηθνχ πφινπ α, έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία θέξνπλ ηα απσζνχκελα (βιέπε 

παξαπάλσ παξάγξαθν) απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ (θαη ηα νπνία ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θέξνπλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

ηνπο πφινπο). 

Έηζη ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαζψο απσζνχληαη απφ ηνλ κα-

γλεηηθφ πφιν β, έιθνληαη απφ ηνλ άιινλ καγλεηηθφ πφιν α. 

 

Δπνκέλσο, ηα ειεθηξφληα κεηαμχ ησλ δχν καγλεηηθψλ πφισλ θάλνπλ 

ηελ εμήο θίλεζε: 

Απσζνχληαη απφ ηνλ πξψην καγλεηηθφ πφιν α, πνπ θέξεη ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ, θαη έιθνληαη απφ ηνλ δεχηεξν καγλεηηθφ πφιν β, πνπ 

θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

ηελ ζπλέρεηα, θνξηίδνληαη κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζηνλ κα-

γλεηηθφ πφιν β, αιιά ζηελ ζπλέρεηα απσζνχληαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ εθεί ειεθηξνλίσλ. 

Καζψο απσζνχληαη, έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ πξψηνπ καγλεηηθνχ πφινπ α θαη έ-

ηζη έιθνληαη απφ απηφλ. 

ηελ ζπλέρεηα θνξηίδνληαη κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ζηνλ πφιν 

α. Μεηά, απσζνχληαη απφ εθεί θ.ν.θ. θηλνχληαη ηα ειεθηξφληα κεηαμχ 

ησλ δχν καγλεηηθψλ πφισλ ελφο καγλήηε ζπλέρεηα. 
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Έηζη εμεγείηαη θαη ην φηη δελ κεηαβάιιεηαη ε κάδα ζηνπο δχν καγλεηη-

θνχο πφινπο. 

Αλ π.ρ. ηα ειεθηξφληα θηλνχληαλ κφλνλ απφ ηνλ έλαλ πφιν ζηνλ άι-

ινλ, ζα έπξεπε λα είρακε κείσζεο ηεο κάδαο ηνπ πφινπ απηνχ, πνπ ηειη-

θά ζα έκελε ρσξίο ειεθηξφληα θαη δελ ζα παξήγαγε ηηο καγλεηηθέο δπλα-

κηθέο γξακκέο. 
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7. Η εμήγεζε όηη ην καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ηεο Γεο 

θηλείηαη θαη πξνο ηνπο δύν καγλεηηθνύο πόινπο ηνπ θαη όρη κόλνλ 

πξνο ηνλ έλαλ. 

 

 

Σν βφξεην άθξν ηεο καγλεηηθήο βειφλεο, φηαλ βξεζεί πάλσ απφ ηνλ 

βφξεην πφιν ηεο Γεο, ζηξέθεηαη πξνο ηα θάησ. Με άιια ιφγηα δελ παίξ-

λεη ηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε ε καγλεηηθή βειφλε, αιιά παίξλεη ηελ δηεχ-

ζπλζε πξνο ηα θάησ πξνο ην κέξνο ηνπ καγλεηηθνχ πφινπ πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ βφξεην γεσγξαθηθφ πφιν ηεο Γεο. 

 

Δπίζεο, ην λφηην άθξν ηεο καγλεηηθήο βειφλεο, φηαλ βξεζεί πάλσ απφ 

ηνλ λφηην πφιν ηεο Γεο, ζηξέθεηαη πξνο ηα θάησ. Με άιια ιφγηα δελ 

παίξλεη ηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε ε καγλεηηθή βειφλε, αιιά παίξλεη ηελ 

δηεχζπλζε πξνο ηα θάησ πξνο ην κέξνο ηνπ καγλεηηθνχ πφινπ πνπ βξί-

ζθεηαη ζηνλ λφηην γεσγξαθηθφ πφιν ηεο Γεο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε καγλεηηθή βειφλε δελ δείρλεη κφ-

λνλ ηνλ βφξεην γεσγξαθηθφ πφιν ηεο Γεο ή ηνλ λφηην καγλεηηθφ πφιν ηεο 

(= ηνλ πην ηζρπξφηεξν, απηφλ πνπ έιθεη ηελ καγλεηηθή βειφλε), αιιά 

δείρλεη θαη ηνλ λφηην επίζεο πφιν ηεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Γε έρεη δχν καγλεηηθνχο πφινπο θη φρη έλαλ θαη 

φηη ν θαζέλαο απφ ηνπο δχν απηνχο πφινπο ηεο εμαζθεί πξνο ηελ καγλε-

ηηθή βειφλε ην δηθφ ηνπ καγλεηηθφ ηνπ θνξηίν θαη φηη θαη απφ ηνπο δχν 

καγλεηηθνχο πφινπο έιθεη εηεξψλπκά ηεο καγλεηηθά θνξηία (βι. θαη έ-

γθιηζε ηεο καγλεηηθήο βειφλεο ζηνλ θάζε καγλεηηθφ πφιν ηεο, φπσο πα-

ξαθάησ ζα αλαθέξνπκε). Δπεηδή φκσο νη δχν πφινη είλαη απέλαληη ν έλαο 

ζηνλ άιιν, καο θαίλεηαη φηη κφλνλ ν έλαο έιθεη ηελ καγλεηηθή βειφλε, 

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη δχν πφινη εμαζθνχλ πάλσ ηεο, ν θαζέ-

λαο, ην δηθφ ηνπ καγλεηηθφ θνξηίν. 
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8. Η αθξηβήο έλλνηα ησλ απιώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ απιώλ 

ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ειεθηξνλί-

σλ αιιά θαη ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνύ πξνο ηα ξένληα ηόληα πξσ-

ηνλίσλ θαη ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ ξεόλησλ ειεθηξνλίσλ από ηελ 

θάζνδν ζηελ άλνδν θαη από ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πξαγκαηηθήο θνξάο ζην ειεθηξηθό 

ξεύκα. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηάζεο ζην ειεθηξηθό ξεύκα (πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηελ άλνδν όζν θαη ζηελ θάζνδν). 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ κεηαμύ αλό-

δνπ θαη θαζόδνπ. 

Ση νλνκάδεηαη έιμε κεηαμύ ηεο αλόδνπ θαη ηεο θαζόδνπ.  

 

 

«Γηαθνξά δπλακηθνύ ή ειεθηξηθή ηάζε. 

Δπεηδή ε έλλνηα απηή είλαη δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηή, ζα πεξηγξά-

ςνπκε πξψηα , ην εμήο κεραληθφ αλάινγν: 

Αο ζεσξήζνπκε δχν δνρεία Γ1, Γ2 (ζρ. 202,Ι). Απηά πεξηέρνπλ λεξφ 

θαη ζπλδένληαη κε έλαλ νξηδφληην ζσιήλα, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχκε κηα 

πδξαληιία. Αλ ζέζνπκε ζε πεξηζηξνθή ηελ πδξαληιία, νη ειεχζεξεο επη-

θάλεηεο ηνπ λεξνχ ζηα δχν δνρεία ζα παχζνπλ λα βξίζθνληαη ζην ίδην 

χςνο, θαη ζπλεπψο, ε πίεζε ζην ζεκείν Α ζα είλαη κεγαιχηεξε ηεο πίεζεο 

ζην ζεκείν Β. Αλ, ζηε ζπλέρεηα, ζπλδέζνπκε ηα ζεκεία Α θαη Β κε ηνλ 

νξηδφληην ζσιήλα , ην λεξφ ζ’ αξρίζεη λα ξέεη κέζσ απηνχ θαηά ηελ 

θνξά ηνπ βέινπο (εθφζνλ βέβαηα ε ζηξφθηγγα είλαη αλνηρηή). 

Η ξνή ηνπ λεξνχ νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά ηεο πίεζεο ε νπνία επηθξαηεί 

ζηα άθξα Α, Β ηνπ ζσιήλα . 

 

 
 

πσο, ινηπφλ, πξέπεη λα ππάξρεη αίηην ζην νπνίν νθείιεηαη ην ξεχκα 

ηνπ λεξνχ (απηφ είλαη ε δηαθνξά ηεο πίεζεο ζηα άθξα ηνπ ζσιήλα ), 

έηζη πξέπεη λα ππάξρεη θαη αίηην, ζην νπνίν νθείιεηαη ε θίλεζε ησλ ειε-
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θηξηθψλ θνξηίσλ θαη, ζπλεπψο, ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Σν αίηην απηφ θα-

ινχκε δηαθνξά δπλακηθνύ ή (ειεθηξηθή) ηάζε. Έηζη, αλ ζπλδέζνπκε κε 

έλα ζχξκα ηηο κεηαιιηθέο ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ ζρήκαηνο 202, ΙΙ θαη δηα-

πηζηψζνπκε φηη δηακέζνπ ηνπ ζχξκαηνο δηέξρεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα, ιέκε 

φηη κεηαμχ ησλ δχν ζθαηξψλ επηθξαηεί δηαθνξά δπλακηθνχ ή φηη ην δπ-

λακηθφ ηεο ζθαίξαο Α (ζεηηθφ) είλαη κεγαιχηεξν απφ ην δπλακηθφ ηεο 

ζθαίξαο Β (αξλεηηθφ). 

 
 

Γη’ απηά, ε ηάζε είλαη ην αίηην, ην δε ειεθηξηθφ ξεχκα ην απνηέιεζκα. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ε ηάζε κεηαμχ ησλ δχν ζθαηξψλ Α θαη Β δεκηνπξγή-

ζεθε, ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ησλ κε ηνπο πφινπο ηνπ ζπζζσξεπηή . 

Δίλαη θαλεξφ φηη, αλ ζπλδέζνπκε κε έλα ζχξκα δχν ζεκεία, ηα νπνία 

έρνπλ ην ίδην δπλακηθφ, δελ ζα πεξάζεη κέζσ απηνχ ειεθηξηθφ ξεχκα. Η 

πεξίπησζε απηή έρεη ην αλάινγή ηεο ζηα δνρεία ηνπ ζρήκαηνο 202, Ι: Αλ 

ε αληιία παχζεη λα ιεηηνπξγεί, ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηα δχν δνρεία ζα 

έιζεη ζην ίδην χςνο, νπφηε δελ ζα ξέεη πιένλ λεξφ δηα κέζνπ ηνπ ζσιήλα 

, γηαηί ηψξα ε πίεζε ζηα άθξα ηνπ ζσιήλα είλαη ε ίδηα. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ην δπλακηθφ ζηνλ Ηιεθηξηζκφ αληηζηνηρεί 

ζηελ πίεζε ηεο Τδξνζηαηηθήο θαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ ζηελ δηαθνξά 

ηεο πίεζεο…». 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΗ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ηιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 151-152. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Απηή ε παξαπάλσ δηαθνξά δπλακηθνχ νθείιεηαη ζηνλ εμήο ιφγν: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ καδί κε απιά ηφληα πξσηνλίσλ 

(=ειεθηξφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε ηζρπξφηεξν ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) μεθηλνχλ απφ ηελ άλνδν. 

Δπίζεο, ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ καδί κε απιά ηφληα ειε-

θηξνλίσλ (=ειεθηξφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε ηζρπξφηεξν ηνλ εζσηε-

ξηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) μεθηλνχλ απφ ηελ 

θάζνδν. 
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[Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχλ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα ειεθηξφληα πνπ έρνπλ 

έξζεη ζηελ άλνδν). Απηή ε άπσζε ζπλνδεχεηαη απφ δηαθπγή ηέηνηνπ κα-

γλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο ηα ειεθηξφληα ηεο 

αλφδνπ, θαη γη’ απηφ είπακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (καδί 

κε ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ) μεθηλνχλ απφ ηελ άλνδν. Μφιηο φκσο 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζήζνπλ ηα ειεθηξφληα ηεο αλφ-

δνπ, ηφηε δελ εμαζθείηαη πιένλ ην θνξηίν ηνπο. Σφηε ην θνξηίν ηνπο α-

πνξξνθάηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα ειεθηξφληα. 

Αλάινγα ζπκβαίλεη φηαλ είπακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ μεθηλνχλ απφ ηελ θάζνδν]. 

 

Καζψο ινηπφλ ξένπλ κέζα ζηνλ αγσγφ ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη 

ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, επεηδή κέζα ηνπο θέξνπλ ζεκειηψδε ηφ-

ληα, ζπκβαίλεη ην εμήο: 

ηα ζεκεία πνπ απιά ηφληα πξσηνλίσλ ζπλαληήζνπλ απιά ηφληα ειε-

θηξνλίσλ, εθεί, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, έρνπκε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο αλφδνπ, θαη ηα νπνία είλαη ηζρπξφηεξα σο 

πξνο ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηα απιά ηφληα πξσ-

ηνλίσλ) λα απσζνχληαη κε ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθν-

ληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφ-

δνπ, θαη ηα νπνία είλαη ηζρπξφηεξα σο πξνο ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ).  

Απφ ηελ άπσζε απηή ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη, ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο, δειαδή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απσζνχληαη ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ 

κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο, κε ηα νπνία ζεκειηψ-

δε ηφληα είλαη θνξηηζκέλα απφ ηελ άλνδν ή ηελ θάζνδν (αληίζηνηρα) 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ φηαλ βξεζνχλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο.  

Απφ ηελ άπσζε απηή, έλα κέξνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ απσζείηαη 

γχξσ απφ ηνλ αγσγφ θαη έιθεη ηφηε θαη ηα ειεθηξφληα γχξσ απφ ηνλ α-

γσγφ θαη δεκηνπξγεί ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ αγσγνχ. 

Λφγσ ηεο άπσζεο φκσο απηήο απσζνχληαη ηφηε θαη νη εζσηεξηθνί-

βαξπηηθνί πφινη ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ κε εθείλνπο ησλ απιψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζηα ειεθηξφληα ηνπ αγσγνχ. Έηζη έρνπκε ηνλ πξν-

ζαλαηνιηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ζηα ειεθηξφληα ηνπ αγσγνχ, ιφγσ 

ηνπ απμεκέλνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ πνπ εμαζθείηαη 

πάλσ ηνπο απφ ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ αιιά θαη απφ ηα απιά ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ιφγσ ησλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν, απηφ ην απμεκέλν καγλεηηθφ-
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ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ απιψλ ηφλησλ επηδξά καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά πάλσ ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ 

αγσγνχ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζαλαηνιίδνληαη θαη ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ 

πξνο ηα ξένληα ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

 

Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ άλνδν πξνο 

ηελ θάζνδν θαη επίζεο απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν. 

Έζησ φηη είκαζηε ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα κηαο κπαηαξίαο. 

Σφηε, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα ειεθηξφληα απσζνχληαη απφ ηελ 

άλνδν (= ηφληα πξσηνλίσλ αθνχ θνξηηζηνχλ εθεί κε ην ηζρπξφηεξν κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

ηεο αλφδνπ) φζν θαη απφ ηελ θάζνδν (= ηφληα ειεθηξνλίσλ αθνχ θνξηη-

ζηνχλ εθεί κε ην ηζρπξφηεξν καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ). Σφηε: 

α) Σα απιά ηφληα πξσηνλίσλ, ηα νπνία θέξνπλ σο θχξην θνξηίν ηνπο 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαηεπζχλνληαη ζηελ άλνδν, αθνχ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηα ειεθηξφληα, 

έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ (ε άλνδνο 

θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη γη’ απηφ θέξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν). Απηά ινηπφλ ηα ειεθηξφληα πνπ είλαη έηζη θνξηηζκέλα θαη θέ-

ξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ιέγνληαη απιά ηφληα πξσηνλίσλ. 

Απηά ινηπφλ, ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη απφ ηελ άλν-

δν ηψξα, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ηζρπξφηεξα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχλ ηα αζζελέζηεξά ηνπο 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ ειεθηξνλίσλ) θαη έηζη ηα ειεθηξφληα απηά, ηα ηφληα πξσηνλί-

σλ, απσζνχληαη απφ ηελ άλνδν. 

 

β) Δπίζεο, ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία θέξνπλ σο θχξην 

θνξηίν ηνπο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαηεπζχλνληαη ζηελ 

θάζνδν, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ ζηα ειεθηξφ-

ληα, έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ (ε 

θάζνδνο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη γη’ απηφ θέξεη αξλεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν). Απηά ινηπφλ ηα ειεθηξφληα πνπ είλαη έηζη θνξηηζκέ-

λα θαη θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ιέγνληαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ινηπφλ, ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη απφ ηελ θά-

ζνδν ηψξα, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ηζρπξφηεξα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ απσζνχλ ηα αζζελέζηεξά 

ηνπο ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο 
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πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ) θαη έηζη ηα ειεθηξφληα απηά, ηα ηφληα ειε-

θηξνλίσλ, απσζνχληαη απφ ηελ θάζνδν. 

 

Απηφ ην θαηλφκελν ζπλερίδεηαη ζπλέρεηα, φζν ππάξρεη αξθεηφ θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηελ άλνδν, ψζηε λα έιμεη ηα απιά ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ (ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο) θαη ζηελ ζπλέρεηα 

λα ηα απσζήζεη (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο), φπσο επίζεο θαη αξ-

θεηφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ θάζνδν, ψζηε λα έι-

μεη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο) θαη 

ζηελ ζπλέρεηα λα ηα απσζήζεη (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο). 

 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πξαγκαηηθήο θνξάο ζην ειεθηξηθφ 

ξεχκα.  

ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο φκσο είλαη ηζρπξφηεξν ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ 

θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Έηζη απηφ (ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) εμαζθεί 

ηζρπξφηεξα ην θνξηίν ηνπο πξνο ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ θαη έρνπκε 

ηφηε ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν. 

Απηή είλαη ε αξρηθή θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Δπεηδή φκσο είλαη ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, 

απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θηλνχληαη έηζη κε ηελ πξαγκαηηθή θνξά ηα ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Αλ ε θάζνδνο φκσο δελ έρεη αξθεηφ θνξηίν γηα λα απσζήζεη κε ην δηθφ 

ηεο θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα ειεθηξφληα απηά πνπ θαηέθ-

ζαζαλ εθεί, ηφηε ηα ειεθηξφληα απηά πνπ ήξζαλ απφ ηελ θάζνδν παξακέ-

λνπλ εθεί, δελ κεηαθηλνχληαη πιένλ. 

  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηάζεο ζην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Δμεγήζακε φηη: 

κσο ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ ή αιιηψο ηα ειε-

θηξφληα πνπ θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπο, ζηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν, θέξνπλ θαη ηνλ άιινλ 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. ηαλ 

ινηπφλ ην ειεθηξφλην απηφ, ή ην απιφ ηφλ πξσηνλίνπ, πιεζηάζεη πνιχ 

ζηελ άλνδν, αξρίδεη λα απσζείηαη, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχληαη κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ ηφ-

ληνο πξσηνλίνπ (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

απσζνχληαη). 

Απφ εδψ πξνθχπηεη ε ηάζε θπγήο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ λα θχγνπλ απφ ηελ άλνδν. Δμαζθείηαη δειαδή 



 29 

ζηα ίδηα ηα ειεθηξφληα ηεο αλφδνπ δχλακε άπσζεο, φπσο εμεγήζακε απφ 

ηελ άλνδν. 

Δπίζεο, ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ ή αιιηψο ηα ε-

ιεθηξφληα πνπ θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ηνπο, ζηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν, θέξνπλ θαη ηνλ 

άιινλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

ηαλ ινηπφλ ην ειεθηξφλην απηφ, ή ην απιφ ηφλ ειεθηξνλίνπ, πιεζηάζεη 

πνιχ ζηελ θάζνδν, αξρίδεη λα απσζείηαη, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ απσζνχ-

ληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ 

πφινπ ηνπ ηφληνο ειεθηξνλίνπ (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζε-

κειηψδε ηφληα απσζνχληαη). 

Απφ εδψ πξνθχπηεη ε ηάζε θπγήο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ λα θχγνπλ απφ ηελ θάζνδν. Δμαζθείηαη δεια-

δή ζηα ίδηα ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ δχλακε άπσζεο, φπσο εμεγήζακε 

απφ ηελ θάζνδν. 

Απηή είλαη ε εμήγεζε ηεο ηάζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ άλνδν φζν 

θαη ζηελ θάζνδν. 

Η παξαηήξεζε φηη «ην δπλακηθφ ζηνλ Ηιεθηξηζκφ αληηζηνηρεί ζηελ 

πίεζε ηεο Τδξνζηαηηθήο» είλαη πάξα πνιχ εχζηνρε, αθνχ θαη ηα δχν 

θαηλφκελα νθείινληαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα. 

 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ κεηαμχ αλφδνπ 

θαη θαζφδνπ. 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

ηεο θαζφδνπ, έιθνληαη ακνηβαία κε ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ 

(ηα νπνία πξνεξρφκελα απφ ηελ άλνδν θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνπο ε-

ζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. Κη αλ 

ππάξμεη αγσγφο κεηαμχ ηνπο, ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ θάζνδν. 

Δπίζεο, γηα ηνλ ίδην ιφγν, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ, έιθνληαη ακνηβαία κε ηα απιά ηφληα 

ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ (ηα νπνία πξνεξρφκελα απφ ηελ θάζνδν θέ-

ξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ζηνπο πφινπο). 

Κη αλ ππάξμεη αγσγφο κεηαμχ ηνπο, ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο 

θαζφδνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ άλνδν. 

Απηή ηψξα ε έιμε ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απφ ηελ 

θάζνδν αιιά θαη ε έιμε ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ 

απφ ηελ άλνδν νλνκάδεηαη έιμε αλφδνπ-θαζφδνπ. 
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Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ηεο θαζφδνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ, νλνκά-

δεηαη δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ αλφδνπ θαη θαζφδνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα ζπκβαίλεη ην εμήο, φπσο θαη πην πξηλ εμεγήζακε:  

ηαλ έλα ηφλ πξσηνλίνπ (=ειεθηξφλην κε θνξηηζκέλν ηζρπξφηεξν ηνλ 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ) απσ-

ζεζεί απφ ηελ άλνδν θαη ειρζεί απφ ηελ θάζνδν, ηφηε εθεί ζηελ θάζνδν 

θνξηίδεηαη απφ ην εθεί καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ. Η θφξηηζή ηνπ απηή γίλεηαη 

επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ βαξπηηθνχ πφ-

ινπ ηνπ ειεθηξνλίνπ απηνχ έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ θαη εμαηηίαο ηεο έιμεο απηήο ην ειεθηξφ-

λην απηφ (ηφλ πξσηνλίνπ( φρη κφλνλ ήξζε ζηελ θάζνδν, αιιά έρεη έιμεη 

θαη καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν απφ ηελ θάζνδν. Έηζη, ιέκε φηη 

ην ηφλ πξσηνλίνπ ηψξα θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ 

πξνζέιαβε απφ ηελ θάζνδν) θαη έρεη κεηαβιεζεί ζε ηφλ ειεθηξνλίνπ (ε-

θφζνλ θέξεη ηζρπξφηεξν πιένλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ιφγσ ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ θά-

ζνδν). 

ηελ ζπλέρεηα, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο εμαζθείηαη 

άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ κε ηνλ 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ ειε-

θηξνλίνπ απηνχ, ηφηε ην ειεθηξφλην απηφ απσζείηαη απφ ηελ θάζνδν θαη 

έιθεηαη απφ ηελ άλνδν πνπ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ην έιθεη 

(ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ βαξπηηθνχ πφινπ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ). Έηζη ην ειεθηξφλην απηφ, πνπ έρεη κεηα-

βιεζεί ζε ηφλ ειεθηξνλίνπ, έξρεηαη-έιθεηαη απφ ηελ άλνδν θ.ν.θ.  

 

Δπίζεο, φηαλ έλα ηφλ ειεθηξνλίνπ (=ειεθηξφλην κε θνξηηζκέλν ηζρπ-

ξφηεξν ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ ηνπ) απσζεζεί απφ ηελ θάζνδν θαη ειρζεί απφ ηελ άλνδν, ηφηε εθεί 

ζηελ άλνδν θνξηίδεηαη απφ ην εθεί καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ. Η θφξηηζή ηνπ απηή γί-

λεηαη επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ βαξπηηθνχ 

πφινπ ηνπ ειεθηξνλίνπ απηνχ έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ θαη εμαηηίαο ηεο έιμεο απηήο ην ειεθηξφλην 

απηφ (ηφλ ειεθηξνλίνπ)  φρη κφλνλ ήξζε ζηελ άλνδν, αιιά έρεη έιμεη θαη 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν απφ ηελ άλνδν. Έηζη, ιέκε φηη ην 

ηφλ ειεθηξνλίνπ ηψξα θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (πνπ πξνζέιαβε απφ ηελ άλν-

δν) θαη έρεη κεηαβιεζεί ζε ηφλ πξσηνλίνπ (εθφζνλ θέξεη ηζρπξφηεξν πιέ-
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νλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ ιφγσ ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ άλνδν). 

ηελ ζπλέρεηα, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο εμαζθείηαη 

άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ κε ηνλ 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ειε-

θηξνλίνπ απηνχ, ηφηε ην ειεθηξφλην απηφ απσζείηαη απφ ηελ άλνδν θαη 

έιθεηαη απφ ηελ θάζνδν πνπ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ην έιθεη 

(ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ βαξπηηθνχ πφινπ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ). Έηζη ην ειεθηξφλην απηφ, πνπ έρεη κεηα-

βιεζεί ζε ηφλ πξσηνλίνπ, έξρεηαη-έιθεηαη απφ ηελ θάζνδν θ.ν.θ.  

 



 32 

 

9. Η αθξηβήο ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηνπ θαινύ θαη ηνπ θαθνύ αγσ-

γνύ ηνπ ειεθηξηζκνύ.  

Σα ζεκειηώδε ηόληα δελ δεκηνπξγνύλ κόλνλ ζηαζεξνύο πόινπο, αι-

ιά δεκηνπξγνύλ θαη κεηαβιεηνύο-θηλεηνύο πόινπο. 

Η εμήγεζε όηη ν θεξαπλόο έιθεηαη από ηα κέηαιια. Ο θεξαπλόο 

εμαζθείηαη ζηελ θάζε ηεο άπσζεο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ, ελώ ε 

αζηξαπή ζηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ. 

Η εμήγεζε ηεο κεξηθήο θόξηηζεο κε θνξηίν ελόο κεηάιινπ θαηά 

ηελ πηώζε ελόο θεξαπλνύ θαη ε πξόθιεζε ειεθηξνπιεμίαο. 

 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ-πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξακε φηη γηα λα δε-

κηνπξγεζεί ηάζε ζε έλα θχθισκα πξέπεη λα ππάξρνπλ δχν πφινη: έλαο 

πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη έλαο πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ. 

Δπεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη ελέξγεηα θαη φρη χιε, απηνί νη πφινη 

κπνξεί λα είλαη κεηαβιεηνί ή θηλεηνί θαη φρη ζηαζεξνί φπσο π.ρ. ζηελ 

κπαηαξία καο. Έηζη έρνπκε ηνπο δχν πφινπο ελφο αλεκνζηξφβηινπ, ελφο 

θπθιψλα, κηαο ππξεληθήο έθξεμεο θ.ιπ., αιιά απηφ δελ είλαη ηνπ παξφ-

ληνο. Πφινη ηέηνηνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφ-

πν, φπσο π.ρ. κε ηελ γξήγνξε πεξηζηξνθή κηαο κηθξήο θαηζαξφιαο γεκά-

ηεο κε λεξφ, φπνπ ην λεξφ δελ ρχλεηαη θάησ θ.ιπ. Η πεξηζηξνθή π.ρ. εί-

λαη άιινο παξάγνληαο πνπ ζπκπηέδεη ηελ χιε, εμαηηίαο ηεο νπνίαο ζπκπί-

εζεο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα θαη ζην ηέινο έρνπκε ηελ δεκηνπξγία 

πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ηα νπνία ζπγθξαηνχλ ηφηε ηελ χιε.  

Αλάινγα ζπκβαίλεη κε ην αεξνπιάλν, φηαλ πεηάεη ζηνλ αέξα. Με ηελ 

ηαρχηεηα παξάγεη ζπκπίεζε ηεο χιεο. Λφγσ ηνπ φηη πιεζηάδνπλ κεηαμχ 

ηνπο ηα πξσηφληα ζε ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, παξάγνληαη ζεκειηψ-

δε ηφληα. ζν πην πνιχ ηξέρεη ζηελ αηκφζθαηξα, ηφζν πην πνιιά ζεκε-

ιηψδε ηφληα παξάγνληαη. Δμαηηίαο απηψλ παξάγνληαη πφινη ζεκειησδψλ 

ηφλησλ, επεηδή εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε φληα ησλ πξσηνλίσλ έιθν-

ληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν, θη επί-

ζεο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ επίζεο πφιν. 

Αθφκε-αθφκε θηλεηνί ή κεηαβιεηνί πφινη είλαη ηα ζχλλεθα πνπ θέ-

ξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία. Απηά φκσο θνξηίδνληαη απφ δηάθνξεο 

αηηίεο.     

Γη’ απηνχο ηνπο θηλεηνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ κηιήζακε αιιά 

θαη πην θάησ ζα κηιήζνπκε φηη ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο. 

 

Δκείο εδψ ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο ζηαζεξνχο πφινπο, επεηδή ε χπαξμε 

κεηάιινπ επλνεί ηελ δεκηνπξγία ζπγθέληξσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, 

αθνχ εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη κε ηνπο εζσηεξηθνχο 

ηνπο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο κάδαο ηνπ κεηάι-
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ινπ. Κη επεηδή ζηα κέηαιια ηα πξσηφληα αιιά θαη αη ειεθηξφληα κπν-

ξνχλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηα ξένληα ειεθηξφληα, γη’ απηφ θαη ηα 

κέηαιια, είλαη θαινί αγσγνί ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

 

Δπνκέλσο, αλ δεκηνπξγείηαη κηα αζηξαπή ή έλαο θεξαπλφο, ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα πνπ θέξεη απηφο ν θεξαπλφο έιθνληαη κε ηα κέηαιια πνπ ηπ-

ρφλ θέξνπκε εκείο, π.ρ. έλα θιεηδί, έλα κεηαιιηθφ πεξηδέξαην θ.ιπ. Σφηε 

ν θεξαπλφο πέθηεη πάλσ καο. 

ηελ θάζε ηνπ θεξαπλνχ έρνπκε ηελ άπσζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα είραλ ειρζεί πην πξηλ θαη είρακε ηελ θάζε ηεο 

αζηξαπήο. ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ δειαδή παξαηεξνχκε φηη δηαθφπηε-

ηαη ην ξεχκα απφ ην ζπίηη καο, επεηδή θαηά ηελ έιμε ηνπο απηή έιθνπλ 

θαη ηα γχξσ ηνπο θαη κέζα ζην πεδίν ηνπο ζεκειηψδε ηφληα, φπσο π.ρ. 

απηά πνπ θέξεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηνπ ζπηηηνχ καο. Έηζη πξνο ζηηγκή 

δηαθφπηεηαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα θη εκείο δελ βιέπνπκε ηίπνηε ηφηε.  

 

Αο επαλέιζνπκε φκσο. 

ηνλ θαιφ αγσγφ, εμεγήζακε, ππάξρεη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ αγσγνχ πξνο ηα ζεκειηψδε ηφληα (ηφζν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχ-

καηνο, φζν θαη ηεο αζηξαπήο θ.ιπ.). Δπεηδή ηα πξσηφληα ηνπ θαινχ αγσ-

γνχ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηξέθνληαο ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο πξνο 

ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ ηνπο εμαζθνχλ έιμε, έρνπκε απμεκέλν εθεί ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν. Με άιια ιφγηα νη εζσηεξηθνί 

πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ ηφζν ζηα πξσηφληα φζν 

θαη ζηα ειεθηξφληα ηνπ αγσγνχ απηνχ (ηνπ κεηάιινπ) ζηξέθνληαη πξνο 

ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ ηνπο εμαζθνχλ ην θνξηίν ηνπο. Σφηε, ιφγσ ηεο 

ακνηβαίαο εμάζθεζεο ηνπ θνξηίνπ, απηά ηα πξσηφληα απμάλνπλ ην θνξ-

ηίν ηνπο θαη πξνο ζηηγκή κπνξεί λα πξνζιάβνπλ κεγάιν θνξηίν θαη λα 

πάζεη θαλείο ειεθηξνπιεμία, ελψ κεηά ηελ εθηφλσζή ηνπο (ιφγσ ηεο 

ιάκςεο-αζηξαπήο πνπ δεκηνπξγείηαη) ζα έρνπκε κείσζε ηνπ θνξηίνπ 

ηνπο. 
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10. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνύ-

ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ γύξσ από έλαλ ξεπκαηνθόξν αγσγό. 

Η εμήγεζε ηεο θαζεηόηεηαο ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

πεδίνπ σο πξνο έλαλ ξεπκαηνθόξν αγσγό. 

Η εμήγεζε όηη νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακ-

κέο ελόο καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ θέξνπλ ίζεο πνζό-

ηεηαο θνξηία ελέξγεηαο ζεκειησδώλ ηόλησλ  πξσηνλίσλ θαη ζε-

κειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ, αλεμάξηεηα αλ ε θάζνδνο ή ε άλνδνο 

είλαη ηζρπξόηεξε. 

Η εμήγεζε όηη ε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή γξακκή θέξεη εμί-

ζνπ (θέξεη απνιύησο ίζα) ηα θνξηία ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε όηη ν «δάρηπινο» ηνπ Θενύ ήηαλ εθείλνο πνπ δεκηνύξ-

γεζε ηελ Γε καο. 

 

 

Αλαθέξακε παξαπάλσ φηη φηαλ θιείζνπκε ην θχθισκα ηφηε ειεθηξφ-

ληα μεθηλνχλ απφ ηελ άλνδν κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ θάζνδν, ελψ άιια 

ειεθηξφληα μεθηλνχλ απφ ηελ θάζνδν κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ άλνδν. 

Απηά ηα ειεθηξφληα φκσο θέξνπλ δπν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφ-

ινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ αη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ην θαζέλα ηνπο. 

Καη ζε φζα ειεθηξφληα έξρνληαη απφ ηελ θάζνδν θη έρνπλ επνκέλσο 

θνξηηζηεί εθεί κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (ε θφξηηζε γίλεηαη ζηνλ 

εζσηεξηθφ βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), ηα 

νπνία ιέγνληαη θαη απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Αληίζεηα, ζε φζα ειεθηξφληα έξρνληαη απφ ηελ άλνδν θη έρνπλ επνκέ-

λσο θνξηηζηεί εθεί κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (ε θφξηηζε γίλεηαη 

ζηνλ εζσηεξηθφ βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), 

ηα νπνία ιέγνληαη θαη απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ. 

Δπνκέλσο, 

ηαλ ζπλαληεζνχλ ζηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ ηα απιά ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ (εξρφκελα απφ ηελ άλνδν θαη θέξνληα ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο) κε 

ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (εξρφκελα απφ ηελ θάζνδν θαη θέξνληα 

ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο), ηφηε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ. 

Έηζη, απηά απσζνχληαη γχξσ απφ ηνλ αγσγφ ζε έθηαζε, φζε ηνπο επη-

ηξέπεη ε δχλακε άπσζήο ηνπο απηή. ζν ηζρπξφηεξα είλαη ηα θνξηία ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ απσζνχληαη, ηφζν πην καθξηά απηά ηα ζεκειηψδε 
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ηφληα απσζνχληαη θαη ηφηε ηφζν ηζρπξφηεξν θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε 

εμαπιψλεηαη-δεκηνπξγείηαη απηφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν 

ηνπο. 

Η δεκηνπξγία φκσο απηνχ ηνπ πεδίνπ είλαη θάζεηε πξνο ηνλ ξεπκαην-

θφξν αγσγφ, απφ ηνλ νπνίν έρεη πξνέιζεη απηφ ην πεδίν. 

Απηή ε θαζεηφηεηα ηνπ πεδίνπ σο πξνο ηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ ν-

θείιεηαη ζηνλ εμήο παξάγνληα: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, εμεγήζακε ζε άιιν θεθάιαην ζρεηηθά 

κε ηελ δεκηνπξγία ησλ θπκάησλ, έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ θχκα. 

Σν ίδηνο αθξηβψο γίλεηαη θη εδψ: 

Θεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πξνεξρφκελα απφ ηα απιά ηφληα πξσην-

λίσλ (=ειεθηξφληα ζηα νπνία είλαη ηζρπξφηεξνο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο 

ηνπο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ηα απιά 

ηφληα ειεθηξνλίσλ (=ειεθηξφληα ζηα νπνία είλαη ηζρπξφηεξνο ν εζσηεξη-

θφο-βαξπηηθφο ηνπο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ).  

Καηά ηελ άπσζή ηνπο απηή ζθνξπνχλ-απσζνχληαη πξνο δηάθνξεο α-

ληίζεηεο δηεπζχλζεηο, αθνχ φπσο εμεγήζακε ε άπσζή ηνπο απηή ηα αλα-

γθάδεη λα απσζνχληαη ζε αληίζεηεο δηεπζχλζεηο (βι. ζρεηηθά ζην «θχ-

κα»).  

ηαλ φκσο απσζεζνχλ πξνο δηάθνξεο δηεπζχλζεηο ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη θαη ηφηε παξάγνπλ δεχ-

γνο ζεκειησδψλ ηφλησλ, φπσο εμεγήζακε ζρεηηθά ζην θχκα. Σν δεχγνο 

απηφ απνηειείηαη απφ δχν ίζεο ελέξγεηαο θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (αθνχ απηά θνξέλπληαη 

καγλεηηθά). 

Η άπσζή ηνπο απηή φκσο γίλεηαη πάξα πνιχ ηζρπξή, σο ελέξγεηα ζε-

κειησδψλ ηφλησλ (βι. «θχκα» θαη θαζεηφηεηα κεηαμχ ειεθηξηθνχ θαη 

καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ), νπφηε ην παξαγφκελν θχκα παίξλεη δηεχζπλζε 

θάζεηε πξνο ηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ. Με άιια ιφγηα, ην παξαγφκελν 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα επεηδή θέξεη ίζα ηα θνξηία ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ηνπ, δελ παίξλεη δηεχζπλζε ζε νμεία ή ζε ακβιεία γσλία σο 

πξνο ηνλ αγσγφ, επεηδή αθξηβψο πεξηέρεη ίζεο πνζφηεηαο θνξηία ελέξ-

γεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ (αλ ην έλα είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ ήηαλ ηζρπ-

ξφηεξν απφ ην άιιν δελ ζα ππήξρε απηή ε δεκηνπξγνχκελε θαζεηφηεηα 

πξνο ηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ). Απηφ δείρλεη φηη ην παξαγφκελν θχκα δελ 

εμαξηάηαη αλ  είλαη ηζρπξφηεξε ε άλνδνο ή ε θάζνδνο (αθφκε θη φηαλ π-

πάξρεη δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπο, βιέπε παξαπάλσ ελφηεηα), αιιά 

δείρλεη φηη γηα λα δεκηνπξγεζεί-ζρεκαηηζηεί θχκα απαηηνχληαη ίζεο πν-

ζφηεηεο ζεκειησδψλ ηφλησλ. Απηφ πάιη καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο γξακκέο ησλ ζεκειησδψλ ηφλ ησλ είλαη 

θνξεζκέλεο καγλεηηθά ή αιιηψο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ηνπο ελφο είδνπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο κηαο δπλακηθήο-
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ειεθηξνκαγλεηηθήο γξακκήο ηνπ πεδίνπ, αληηδξά κε ίζεο ελέξγεηαο θνξ-

ηίν ηεο άιινπ είδνπο ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Αλ ηψξα, ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν π.ρ. ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, κηαο καγλεηηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο γξακκήο 

είλαη ηζρπξφηεξν απφ ην άιιν είδνο ηνπ, π.ρ. ζε ζχγθξηζε κε ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ηφηε 

ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί ακβιεία γσλία θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ πε-

δίνπ σο πξνο ηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ κε ην κεγαιχηεξν άλνηγκα ηεο (κε 

ην ακβιχ ηεο γσλίαο) πξνο ην κέξνο ηεο θαζφδνπ απ’ φπνπ μεθηλνχλ ηα η-

ζρπξφηεξα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. Απηφ, γηαηί ην ηζρπξφηεξν 

θχκα ζα απσζνχζε ην αζζελέζηεξφ ηνπ θαη ζα ην «ιχγηδε», ζα δεκηνπξ-

γνχληαλ κηα θάκςε ηνπο (αθνχ ην ηζρπξφηεξν καγλεηηθά ζα «ληθνχζε» 

ην αζζελέζηεξφ ηνπ) θαη έηζη ην παξαγφκελν πεδίν δελ ζα ήηαλ θάζεην 

πξνο ηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ, αιιά ζα ζρεκαηίδνληαλ ππφ γσλία (εδψ 

ππφ ακβιεία γσλία ζην παξαπάλσ παξάδεηγκά καο κε ην ακβιχ κέξνο 

ηεο πξνο ηελ ηζρπξφηεξε θάζνδν). Μάιηζηα ηφηε φζν ηζρπξφηεξν ζα ήηαλ 

απηφ ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ, ηφζν 

κεγαιχηεξε ζα ήηαλ θαη ε ακβιεία γσλία. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη, γηα 

ηνλ ιφγν πνπ πξναλαθέξακε. 

Έηζη, ινηπφλ, επεηδή ηα θνξηία πνπ έιθνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ-

δεκηνπξγήζνπλ κηα καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή γξακκή είλαη ίζα, απ-

ηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θαζψο απηά έιθνληαη κεηαμχ ηνπο (ζηελ θάζε πνπ 

ήδε έρνπλ απσζεζεί απφ ηνλ αγσγφ), ηφηε παξακέλνπλ θάζεηα πξνο ηνλ 

ξεπκαηνθφξν απηφλ αγσγφ, αθνχ δελ ππεξηεξεί θάπνην απφ ηα δχν απηά 

είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ έλαληη ηνπ άιινπ. Απηφ είλαη έλαο λφκνο πνπ 

ηζρχεη γηα ηα ζεκειηψδε ηφληα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ καγλεηη-

θέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

Ιζρχεη επίζεο φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξνο 

ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ελψ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξα ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, φπσο 

εμεγήζακε πην πάλσ. 

 

Μηα ζεκαληηθή ζεκείσζε-δηεπθξίλεζε. 

ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, νη καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο γξακκέο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο έιμεο καγλεηηθψλ 

θνξηίσλ απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν πξνο ηνλ άιιν. Απηφ, ζε ζρέζε 

φηη απηέο θέξνπλ ίζα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά ηνπο θνξηία (ιφγσ 

ηνπ καγλεηηθνχ θνξεζκνχ ηνπο), ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχζαλ λα δε-

κηνπξγήζνπλ εμαξρήο πιαλήηεο θαη ειίνπο ή θάπνηα άιια άζηξα. 

Γη’ απηφ είρακε εμεγήζεη φηη ε Γε απνηειεί εμαίξεζε θαη αλσκαιία 

ζην ζχκπαλ. Γη’ απηφ θαη αθνχ δελ ηζρχνπλ νη αζηξνθπζηθνί λφκνη, ηα 

καζεκαηηθά θαη νη άιιεο επηζηήκεο είπακε φηη ν «δάρηπινο» ηνπ Θενχ 

ήηαλ εθείλνο πνπ δεκηνχξγεζε ηελ Γε καο. 



 37 

 

11. Η εμήγεζε όηη ην ειεθηξηθό θνξηίν ησλ απιώλ ηόλησλ πξσην-

λίσλ θαη ησλ απιώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ νθείιεηαη ζηα ζεκειηώδε 

ηόληα. 

Υσξίο ηα ζεκειηώδε ηόληα δελ ππάξρεη ειεθηξηθό θνξηίν. Σν ειε-

θηξηθό ξεύκα νθείιεηαη ζηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζηα ζε-

κειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

 

 

Πην πάλσ κηιήζακε γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ησλ 

απιψλ ηφλησλ. Δμεγήζακε ηη ζεκαίλεη απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη απιά 

ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Να πξνρσξήζνπκε ηψξα θαη λα κηιήζνπκε πην αλαιπηηθά κε έλα πα-

ξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη πην πξηλ. 

 

1) Υεηκψλαο. Έμσ βξέρεη δπλαηά. Η βξνρή ρηππάεη κε νξκή πάλσ ζηα 

θεξακίδηα ηνπ ζπηηηνχ. Ξαθληθά, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ζπίηη κνπ 

κηα αζηξαπή έθαλε ηε λχρηα κέξα. Λίγν πην πξηλ, δηαθφπεθε θαη ην ειε-

θηξηθφ ξεχκα θαη πξνο ζηηγκή δελ κπνξνχζα λα γξάςσ ζηνλ Η/Τ. 

Μεηά απφ ιίγν ήξζε πάιη ην θσο.   

Γηαηί φκσο δηαθφπεθε ην ειεθηξηθφ ξεχκα; 

Έρνπκε εμεγήζεη φηη φηαλ έιθνληαη κεγάια ειεθηξηθά θνξηία, εθεί 

ππάξρνπλ ζεκειηψδε ηφληα. 

Με άιια ιφγηα έρνπκε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ πνπ έιθνληαη.  

Απφ ηελ έιμε ηνπο απηή παξάγεηαη ε αζηξαπή, ε ιάκςε πνπ πξνεγεί-

ηαη ηνπ θεξαπλνχ. 

Δπίζεο, έρνπκε εμεγήζεη φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη 

κε άιια ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεδίν ηνπο. Ο-

κνίσο ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεδίν ηνπο. 

Έηζη, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ηεο αηκφζθαηξαο είλαη πνιχ ηζρπξφ-

ηεξα απφ εθείλα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηφηε: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αηκφζθαηξαο έμσ έιθνπλ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ ζπηηηνχ κνπ. Δπίζεο, ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο αηκφζθαηξαο έμσ έιθνλ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ ζπηηηνχ κνπ. 

Σφηε ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηνπ ζπηηηνχ κνπ δελ θέξεη ζεκειηψδε ηφληα. 

Δμεγήζακε φηη ν ειεθηξηζκφο νθείιεηαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Έηζη, ε ξνή ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο ειεθηξηθνχο αγσγνχο ηνπ ζπηηηνχ 

κνπ, δελ έρνπλ πιένλ ειεθηξηθφ θνξηίν, έρνπλ απνθνξηηζηεί. 

ηαλ φκσο εθηνλσζεί ην ειεθηξηθφ θνξηίν ηεο αηκφζθαηξαο, ζηελ ζπ-

λέρεηα δελ ππάξρεη πιένλ ε δχλακε έιμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ ζπηηηνχ κνπ, θαη έηζη ηα ειεθηξφληά ηνπ εμα-

ζθνχλ ην ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν νιφγπξά ηνπο. 
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Άιιεο θνξέο ην παξαγφκελν ειεθηξηθφ θνξηίν ηεο αζηξαπήο έιθεηαη 

κε ηνπο αγσγνχο ηνπ ζπηηηνχ καο θαη ηφηε απηνί ππεξθνξηψλνληαη θαη 

ζηελ ζπλέρεηα θαίλε ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο (ηειενξάζεηο θ.ιπ.). 

 

2) Έρνπκε έλαλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ. 

Ο αγσγφο απηφο ζε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ηνπ ζρεκαηίδεη έλα 

θνίιν κέξνο (γπξηζηφ ηκήκα ηνπ).  

Παξαηεξνχκε φηη ζην θνίιν απηφ κέξνο ηνπ, ν αγσγφο δελ θέξεη ειε-

θηξηθφ θνξηίν. 

Ση ζπκβαίλεη ινηπφλ θαη δελ έρνπκε εθεί ειεθηξηθφ θνξηίν, ζην θνίιν 

κέξνο ηνπ αγσγνχ; 

Δμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

ην θνίιν ινηπφλ κέξνο ηνπ αγσγνχ, απηφ αθξηβψο γίλεηαη: πιεζηά-

δνπλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα κεηαμχ ηνπο 

θαη ηφηεο θαζψο απσζνχληαη άιινηε κφλα ηνπο, άιινηε έιθνληαη θαη ε-

ιεθηξφληα θαη ηφηε δελ έρνπκε εθεί ειεθηξηθφ ξεχκα, αθνχ ιείπνπλ απφ 

εθεί ηα ζεκειηψδε ηφληα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ζαλ επαιή-

ζεπζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχ-

ληαη. 
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12. Η εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ξηληζκάησλ ζηδήξνπ 

πξνο ηηο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πε-

δίνπ κε θέληξν ηνλ ειεθηξνθόξν αγσγό. 

Η εμήγεζε πνπ νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο νιόγπξα ηνπ ε-

ιεθηξνθόξνπ αγσγνύ δηαηάζζνληαη ζε νκόθεληξνπο θύθινπο. 

Η εμήγεζε όηη ην επίπεδν ησλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ εί-

λαη θάζεην πξνο ηνλ ξεπκαηνθόξν αγσγό.  

 

 

«Μαγλεηηθό πεδίν γύξσ από επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό. 

Με ηα πεηξάκαηα ηνπ Oersted απνδείρηεθε φηη γχξσ απφ ξεπκαηνθφ-

ξνπο αγσγνχο δεκηνπξγείηαη καγλεηηθφ πεδίν. Αο εμεηάζνπκε ην καγλε-

ηηθφ πεδίν ελφο επζχγξακκνπ ξεπκαηνθφξνπ αγσγνχ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πεξλάκε έλα θαηαθφξπθν αγσγφ απφ κηα ηξχπα ε-

λφο νξηδφληηνπ ραξηνληoχ πάλσ ζην νπνίν ζθνξπίδνπκε ξηλίζκαηα ζηδή-

ξνπ. Γηα λα γίλεη ην πείξακα θαιχηεξα δηαβηβάδνπκε απφ ηνλ αγσγφ ξεχ-

κα κεγάιεο έληαζεο. Κηππψληαο ειαθξά ην ραξηφλη, ηα ξηλίζκαηα ζη-

δήξνπ δηαηάζζνληαη ζε νκφθεληξνπο θχθινπο κε θέληξν ηνλ αγσγφ. Οη 

δπλακηθέο γξακκέο ινηπφλ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, είλαη νκφθεληξνη θχ-

θινη, έρνπλ σο θέληξν ηνλ αγσγφ θαη ην επίπεδφ ηνπο είλαη θάζεην ζε απ-

ηφλ (εηθ. 18)….».     

 

 
 

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

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο, ζει. 148. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Σν καγλεηηθφ θάζκα επζχγξακκνπ ξεπκαηνθφξνπ αγσγνχ δείρλεη θχ-

θινπο-θχθινπο γχξσ απφ ηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ. 

Δπεηδή φκσο έρνπκε ζηαζεξή ηελ ξνή ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζν-

δν πξνο ηελ άλνδν, ηφηε θαη ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ 

(=ειεθηξφληα κε ηζρπξφηεξν ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν) θηλνχ-

ληαη κέζα ζηνλ ειεθηξνθφξν απηφλ αγσγφ κε ηελ ίδηα-ζηαζεξή θαηεχ-

ζπλζε. 

Δπίζεο, επεηδή έρνπκε ζηαζεξή ηελ ξνή ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ ά-

λνδν πξνο ηελ θάζνδν, ηφηε θαη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφ-

δνπ (=ειεθηξφληα κε ηζρπξφηεξν ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν) θηλνχ-

ληαη κέζα ζηνλ ειεθηξνθφξν απηφλ αγσγφ κε ηελ ίδηα-ζηαζεξή θαηεχ-

ζπλζε (εμεγήζακε φηη θαη απφ ηελ άλνδν μεθηλνχλ ειεθηξφληα, ηα απιά 

ηφληα πξσηνλίσλ). 

ηελ θάζε πνπ πιεζηάζνπλ πνιχ απηά ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλί-

σλ ηεο θαζφδνπ κε ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ (ζρεδφλ ζε 

θάζε ζεκείν ηνπ ειεθηξνθφξνπ αγσγνχ), ηφηε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο α-

πνζηάζεηο, εμαζθνχληαη ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζεο 

κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (ηα νπνία θέξνπλ σο ηζρπ-

ξφηεξν θνξηίν ηνπο ηα ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ) θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ (ηα νπνία θέξνπλ σο ηζρπξφηεξν θνξηίν ηνπο ηα απιά 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ). 

Σφηε εμαζθείηαη ε άπσζή ηνπο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Σα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ φκσο είλαη ηα ηζρπξφηε-

ξα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηα απιά ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ, θαη γη’ απηφ ε πξαγκαηηθή θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο είλαη απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν. 

Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη θαη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ δελ θη-

λνχληαη απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν, αιιά ζε ζχγθξηζε κε ηα απιά 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ είλαη αζζελέζηεξα 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Δπνκέλσο, φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο αλφδνπ 

πιεζηάζνπλ ζηηο πνιχ θνληηλέο απνζηάζεηο κε ηα απιά ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ ηεο αλφδνπ ζην θχθισκά καο, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ είλαη ηα ηζρπξφηεξα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

είλαη απηά πνπ θαζψο απσζνχληαη πξνο ην έλα κέξνο, έιθνπλ θαη εμα-

ζθνχλ ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Αληίζεηα, επεηδή ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη δηπιή 

(δειαδή εμαζθείηαη ακνηβαία ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ), 

ζα έρνπκε θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα λα απσζνχληαη πξνο ην άιιν κέξνο 
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θαη ηφηε έιθνπλ πξνο ην ζεκείν ηεο άπσζήο ησλ επίζεο ξηλίζκαηα ζηδή-

ξνπ (ε έιμε ηνπο απηή εμεγήζακε φηη γίλεηαη κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ-

βαξπηηθψλ πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηα πξσηφληα θαη 

ειεθηξφληα ησλ αηφκσλ θαη ησλ κνξίσλ ηνπ ζηδήξνπ θ.ιπ.). 

Έηζη ηα ξηλίζκαηα ηνπ ζηδήξνπ έιθνληαη θαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ, αιιά θαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (ηα 

νπνία εμεγήζακε ππάξρνπλ σο ηζρπξφηεξα θνξηία κέζα ζηνπο εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ απιψλ 

ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ).  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ φζα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ έιθνληαη απφ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηξέθνληαη πξνο ηελ πνξεία πνπ απηά αθνινπ-

ζνχλ, ελψ φζα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ έιθνληαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ επίζεο ζηξέθνληαη πξνο ηελ πνξεία πνπ απηά αθνινπζνχλ. 

Έηζη εμεγείηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ξηληζκάησλ ζηδήξνπ πξνο ηηο 

καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ κε θέληξν 

ηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ.  

 

Μφιηο ινηπφλ ρηππήζνπκε θαη αλαηαξάμνπκε ειαθξά ην ραξηφλη, ηφηε 

εμαζζελεί θαη παχεη πξνο ζηηγκήλ λα ηζρχεη ε έιμε ηεο βαξχηεηαο ζηα 

ξηλίζκαηα, νπφηε απηά ηίζεληαη θάησ απφ ηελ έιμε ησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία ζεκειηψδε ηφ-

ληα απσζνχληαη απφ ηνλ αγσγφ, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

κεηαμχ ηνπο απσζνχληαη. 

Έηζη βιέπνληαο ηνπο νκφθεληξνπο θχθινπο πνπ δηαηάζζνληαη ηα ξηλί-

ζκαηα ηνπ ζηδήξνπ θαηαιαβαίλνπκε φηη απηνί νη θχθινη ησλ ξηληζκάησλ 

ηνπ ζηδήξνπ είλαη ηα απνηππψκαηα ηεο δχλακεο πνπ ηα δηέηαμε έηζη, εί-

λαη δειαδή ην απνηέιεζκα ησλ άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαζψο απνκαθξχ-

λνληαη απφ ηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ. 

Δπνκέλσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο απνκαθξχλνληαη απφ έλαλ ξεπ-

καηνθφξν αγσγφ δεκηνπξγνχλ, κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, νκφθεληξνπο 

θχθινπο. Άιισζηε, απηφ ην εμεγήζακε φηαλ αλαθέξακε φηη ην θχκα εί-

λαη επίζεο απνηέιεζκα ηεο άπσζεο αιιά θαη ηεο έιμεο, κεηαμχ ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ (βιέπε ζρεηηθά).  

Η δηάηαμε απηή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζε ζρήκα νκφθεληξσλ θχ-

θισλ γίλεηαη γηα ηνλ εμήο ιφγν: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ άπσζε πνπ ζπλέβε 

ζηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ (θάζε πνπ πιεζίαζαλ ηα απιά ηφληα ειεθηξν-

λίσλ κε ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ), δελ απσζνχληαη κφλνλ απφ ηελ 

εζηία (ξεπκαηνθφξν αγσγφ), απ’ φπνπ παξάρζεθαλ. πγρξφλσο ν ίδηνο ν 

ξεπκαηνθφξνο αγσγφο, επεηδή θέξεη ηζρπξά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, εμαζθεί έιμεηο πάλσ 

ζηα ήδε απσζεζέληα ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία φζν απνκαθξχλνληαη απφ 

ηελ εζηία παξαγσγήο ηνπο, ηφζν έιθνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-
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βαξπηηθνχο πφινπο ησλ αηφκσλ ηνπ ζηδήξνπ (απφ ηα πξσηφληα θπξίσο, 

αιιά θαη απφ ηα ειεθηξφληα). 

Απηφ θάλεη ηα ήδε απσζεζέληα ζεκειηψδε ηφληα λα έιθνληαη θαη πάιη 

απφ ηνλ αγσγφ-εζηία ηνπο.  

Έηζη, εμαζθείηαη ηψξα λέα έιμε θαη άπσζε απφ ηνλ ίδην ηνλ αγσγφ 

πξνο ηα ήδε απσζεζέληα ζεκειηψδε ηφληα.  

Απηφ ην ηειεπηαίν έρεη σο ζπλέπεηα απηά ηα απσζεζέληα ζεκειηψδε 

ηφληα πνπ έρνπλ θνξηίζεη ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ λα έιθνληαη θαη πάιη απφ 

ηνλ αγσγφ. Γη’ απηφ δηαγξάθνπλ απηφ ην ζρήκα ησλ αλνηρηψλ νκφθε-

ληξσλ θχθισλ, επεηδή: θαζψο έρνπλ ηελ δχλακε άπσζήο ησλ απφ ηνλ 

αγσγφ αθελφο, απνκαθξχλνληαη. ηελ ζπλέρεηα εμαζθείηαη ε δχλακε έι-

μεο ησλ απφ ηνλ αγσγφ, νπφηε πιεζηάδνπλ πάιη πξνο ηνλ αγσγφ θαη έηζη 

δηαγξάθνπλ απηφ ην ζρήκα ησλ νκφθεληξσλ θχθισλ. Καζψο φκσο θη-

λνχληαη έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα, έιθνπλ ζηελ πνξεία ηνπο θαη ηα ξηλί-

ζκαηα ηνπ ζηδήξνπ, ηα νπνία ηα θνξηίδνπλ φπσο αλαθέξακε. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα δηαγξάθνληαη νη καγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο νιφγπξα ηνπ ειεθηξνθφξνπ αγσγνχ σο νκφθεληξνη θχθινη. 

Η θαηεχζπλζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ καγλεηηθψλ γξακκψλ έρεη 

λα θάλεη, φπσο εμεγήζακε, κε ην φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

είλαη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

Η εμήγεζε φηη ην επίπεδν ησλ καγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ είλαη 

θάζεην πξνο ηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ, είλαη ε εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηζρπξή δχλακε κε 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Καηά ηελ άπσζή ηνπο απηή ζρεκαηίδνπλ νξζή γσλία, επεηδή γηα λα 

παξαρζεί-δεκηνπξγεζεί κηα δπλακηθή γξακκή απαηηείηαη ίζν καγλεηηθφ 

θνξηίν απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ππάξρεη θνξεζκφο κεηαμχ ησλ 

εηεξψλπκσλ καγλεηηθψλ θνξηίσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη απηά φηαλ θν-

ξεζηνχλ δελ κπνξνχλ λα έιμνπλ πιένλ άιιν καγλεηηθφ θνξηίν. 

Δπίζεο, εμεγήζακε φηη ε θάζε καγλεηηθή δπλακηθή γξακκή ιέγεηαη 

«καγλεηηθή» θαη είλαη καγλεηηθή επεηδή θέξεη θαη ηα δχν είδε καγλεηη-

θνχ θνξηίνπ: θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ε-

ιεθηξνλίσλ (βι. ζρεηηθά γηα ην θχκα αιιά θαη γηα ην θσο, φπνπ εμεγή-

ζακε φηη ε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή δπλακηθή γξακκή απνηειεί δεχ-

γνο ζεκειησδψλ ηφλησλ). 

Έηζη, θαζψο είλαη ίζα ηα καγλεηηθά θνξηία ησλ παξαγφκελσλ καγλε-

ηηθψλ γξακκψλ απφ ηελ ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ δελ 

ππεξέρεη ην έλα είδνο καγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζε ζρέζε 

κε ην άιιν, γηαηί απιά αλ ππεξείρε ην έλα είδνο ηφηε ην επίπεδν ησλ πα-

ξαγφκελσλ καγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ζα ήηαλ θεθιηκέλν θαη φρη 

θάζεην πξνο ηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ (ζα είρακε δειαδή έλα είδνο κα-

γλεηηθήο έγθιηζεο).  
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13. Η εμήγεζε ηεο έιμεο ησλ δύν ξεπκαηνθόξσλ αγσγώλ όηαλ 

δηαξξένληαη από ξεύκαηα ηεο απηήο θνξάο. 

Η εμήγεζε ηεο άπσζεο ησλ δύν ξεπκαηνθόξσλ αγσγώλ όηαλ 

δηαξξένληαη από ξεύκαηα ηεο αληίζεηεο θνξάο. 

Ο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ εζσηεξηθώλ πόισλ ησλ απιώλ ηόλησλ 

πξσηνλίσλ (πνπ έξρνληαη-μεθηλνύλ από ηελ άλνδν), αιιά θαη ησλ α-

πιώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ έξρνληαη-μεθηλνύλ από ηελ θάζνδν). 

 

 

«Ηιεθηξνκαγλεηηθή δύλακε 

γ) Γύλακε κεηαμύ παξάιιεισλ αγσγώλ 

 

[…] Μπνξνχκε λα πνχκε φηη, φηαλ δχν παξάιιεινη ξεπκαηνθφξνη α-

γσγνί δηαξξένληαη απφ ξεχκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θνξά, έιθνληαη, ελψ, 

φηαλ δηαξξένληαη απφ ξεχκαηα πνπ έρνπλ αληίζεηε θνξά, απσζνχληαη 

(εηθ. 30-31)». 

 

 
 

«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 Ιλζηη-

ηνχην), ζει. 158-159. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

1) Αλ ε θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη ε ίδηα ζηνπο δχν αγσ-

γνχο:  

Έζησ φηη ε θνξά-θαηεχζπλζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη απφ ηελ 

άλνδν πξνο ηελ θάζνδν: 

Δμεγήζακε παξαπάλσ, φηη ηα ειεθηξφληα πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ άλνδν 

θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ θάζνδν, έρνπλ ζηξακκέλα πξνο ην κέξνο εη-
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ζφδνπ ηνπο ζηνλ αγσγφ, ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ (απηφ πνπ έρνπλ απσζήζεη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλί-

σλ ηεο αλφδνπ σο καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά νκψλπκφ ηνπο). 

Σφηε: 

1α) Αλ νη δχν αγσγνί είλαη ηεο ίδηαο θνξάο, έζησ κε ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα λα έρεη θνξά-θαηεχζπλζε απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν. 

Αλ νη δχν αγσγνί είλαη ηεο ίδηαο θνξάο απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζν-

δν, θαη πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ππάξμεη αιιειεπίδξαζε, ηφηε 

έιθνληαη, επεηδή αθξηβψο θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πξνο ην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πφινπ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο, δε-

ιαδή, ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο είλαη λα είλαη κπξν-

ζηά-πξψηνο (πξνο ην κέξνο ηεο θίλεζήο ησλ) ν εζσηεξηθφο ηνπο πφινο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (ν νπνίνο θαη έρεη απσζεζεί απφ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ), φπσο εμεγήζακε πην πάλσ, 

θαη δεχηεξνο, πην πίζσ, λα είλαη ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ.  

Δπνκέλσο, νη δχν απηνί αγσγνί έιθνληαη, επεηδή θέξνπλ απέλαληί 

ηνπο ηα ίδηα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην κπξνζηηλφ ηνπο 

κέξνο (ζηνλ κπξνζηηλφ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν) αθελφο, αιιά θαη 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ζην πίζσ κέξνο ηνπο (=ζηνλ πίζσ εζσηεξη-

θφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν) αθεηέξνπ. 

1β) Αλ νη δχν αγσγνί είλαη ηεο ίδηαο θνξάο, έζησ κε ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα λα έρεη θνξά-θαηεχζπλζε απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν. 

Αλ νη δχν αγσγνί είλαη ηεο ίδηαο θνξάο απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλν-

δν, θαη πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ππάξμεη αιιειεπίδξαζε, ηφηε 

έιθνληαη, επεηδή αθξηβψο θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πξνο ην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πφινπ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο, δε-

ιαδή, ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο είλαη λα είλαη κπξν-

ζηά-πξψηνο (πξνο ην κέξνο ηεο θίλεζήο ησλ) ν εζσηεξηθφο ηνπο πφινο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (ν νπνίνο θαη έρεη απσζεζεί απφ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ), φπσο εμεγήζακε πην 

πάλσ, θαη δεχηεξνο, πην πίζσ, λα είλαη ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

Δπνκέλσο, νη δχν απηνί αγσγνί έιθνληαη, επεηδή θέξνπλ απέλαληί 

ηνπο ηα ίδηα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζην κπξνζηηλφ ηνπο 

κέξνο (ζηνλ κπξνζηηλφ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν) αθελφο, αιιά θαη 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζην πίζσ κέξνο ηνπο (=ζηνλ πίζσ εζσηε-

ξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν) αθεηέξνπ. 

 

2) Αλ ε θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη αληίζεηε ζηνπο δχν α-

γσγνχο.  

Αλ νη δχν αγσγνί ηνπνζεηεζνχλ έηζη ψζηε λα έρνπλ αληίζεηε θνξά, 

ηφηε ζηα κελ ξένληα ειεθηξφληα πνπ έξρνληαη απφ ηνλ πφιν ηεο αλφδνπ 

ζα έρνπκε ηνλ εμήο πξνζαλαηνιηζκφ: 
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ηνλ αγσγφ πνπ μεθηλάεη απφ ηελ άλνδν κε θνξά πξνο ηελ θάζνδν, ηα 

ειεθηξφληα πνπ απσζνχληαη απφ εθεί (απφ ηελ άλνδν), θέξνπλ ζεκειηψ-

δε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζην κπξνζηηλφ ηνπο κέξνο (ζηνλ κπξνζηηλφ εζσ-

ηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν) αθελφο (απηά έρνπλ απσζεζεί απφ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ θαη γη’ απηφ βξίζθνληαη ζην 

κπξνζηηλφ πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ απηψλ), αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ ζην πίζσ κέξνο ηνπο (=ζηνλ πίζσ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο 

πφιν) αθεηέξνπ. 

ηνλ άιινλ αγσγφ πνπ μεθηλάεη απφ ηελ θάζνδν κε θνξά πξνο ηελ 

άλνδν, ηα ειεθηξφληα πνπ απσζνχληαη απφ εθεί (απφ ηελ θάζνδν), θέ-

ξνπλ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ζην κπξνζηηλφ ηνπο κέξνο (ζηνλ κπξν-

ζηηλφ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν) αθελφο (απηά έρνπλ απσζεζεί απφ 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ θαη γη’ απηφ βξίζθν-

ληαη ζην κπξνζηηλφ πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ απηψλ), αιιά θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ ζην πίζσ κέξνο ηνπο (=ζηνλ πίζσ εζσηεξηθφ-

βαξπηηθφ ηνπο πφιν) αθεηέξνπ. 

Έηζη, ηφηε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ ειεθηξνλίσλ (ηνπ αγσγνχ πνπ μεθηλάεη απφ ηελ άλνδν) βξεζνχλ 

θνληά-απέλαληη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (ηνπ αγσγνχ πνπ 

μεθηλάεη απφ ηελ θάζνδν), απηά ηφηε απσζνχληαη (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο). 

Μαδί ηνπο, θαζψο απσζνχληαη έιθνπλ θαη ηνλ ίδην ηνλ αγσγφ, θαη γη’ 

απηφ νη δχν αγσγνί απσζνχληαη. 
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14. Η εμήγεζε ηεο επαγσγήο.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο καγλεηηθνύ πεδίνπ νιόγπξα από ηνλ 

ειεθηξνθόξν αγσγό, από ηελ πεξηζηξνθή ησλ πελίσλ ή ηεο ζπείξαο 

θ.ιπ. 

Η αθξηβήο ιεηηνπξγία ηνπ καγλεηηζκνύ. 

Η εμήγεζε ηεο ζπλερνύο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ από ηνλ έλαλ 

καγλεηηθό πόιν πξνο ηνλ άιιν.  

Σα ειεθηξόληα ηνπ καγλεηηζκνύ είλαη ηα ίδηα κε εθείλα ηνπ ειε-

θηξηζκνύ. 

 

 

«Δπαγσγή 

Δπαγσγή είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ειεθηξηθφ ξεχκα πξνθαιεί 

ηελ εκθάληζε καγλεηηθνχ πεδίνπ (απηεπαγσγή) θαη, αληίζηξνθα, καγλε-

ηηθφ πεδίν πξνθαιεί ηε ξνή ειεθηξηθψλ θνξηίσλ (ειεθηξνκαγλεηηθή ε-

παγσγή). 

Σε ζρέζε ειεθηξηζκνχ κε ην καγλεηηζκφ απέδεημε πξψηνο ν Υαλο Έξ-

ζηελη, φηαλ ην 1820 θαηφξζσζε απφ ειεθηξηθφ ξεχκα λα παξάγεη καγλε-

ηηθφ θνξηίν. Ο Μάηθι Φαξαληέτ ζηε Βξεηαλία θαη ν Σδφδεθ Υέλξη ζηηο 

Η.Π.Α. επεμεξγάζηεθαλ απηή ηελ ηδέα θαη απέδεημαλ φηη ηζρχεη θαη ην 

αληίζηξνθν θαηλφκελν, δειαδή απφ έλα καγλεηηθφ πεδίν παξάγεηαη ειε-

θηξηθφ ξεχκα. Αλ έλα θιεηζηφ θχθισκα (ζχξκα κε ελσκέλα ηα άθξα ηνπ) 

θηλεζεί κέζα ζε καγλεηηθφ πεδίν ή παξακείλεη αθίλεην ζε θηλνχκελν κα-

γλεηηθφ πεδίν, ηφηε εμαηηίαο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο αλαπηχζ-

ζεηαη ζην θχθισκα δηαθνξά δπλακηθνχ θαη πξνθαιείηαη ξνή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. ηαλ ηφζν ην καγλεηηθφ πεδίν φζν θαη ην θχθισκα είλαη αθί-

λεηα, δελ δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

 
 

ην θαηλφκελν απηφ βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ηνπο 
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ελεξγεηαθνχο ζηαζκνχο, κεγάια πελία απφ ζχξκα ζηξέθνληαη κε κεγάιε 

ηαρχηεηα κέζα ζε καγλεηηθά πεδία∙ έηζη, ζηα πελία παξάγεηαη απφ επα-

γσγή ειεθηξηθφ ξεχκα, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή θαηαλάισζε. 

ηαλ ην πελίν πάςεη λα πεξηζηξέθεηαη, ε επαγφκελε ηάζε κεδελίδεηαη. 

Η δπλακνγελλήηξηα (δπλακφ) ηνπ πνδειάηνπ είλαη κηα κηθξνγξαθία 

ηεο γελλήηξηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ελεξγεηαθνχο ζηαζκνχο∙ πα-

ξάγεη ξεχκα εμαηηίαο ηεο θίλεζεο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζε ζρέζε κε ην 

ειεθηξηθφ θχθισκα. 

Με ηνλ φξν επαγσγή αλαθέξεηαη, επίζεο, ην κέηξν ηεο αληίζηαζεο πνπ 

εκθαλίδεη έλα θχθισκα φηαλ κεηαβάιιεηαη ε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκα-

ηνο…». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 2, ζει. 284-285. 

 

α) Σν ειεθηξηθφ ξεχκα πξνθαιεί ηελ εκθάληζε καγλεηηθνχ πεδίνπ. 

Δμεγήζακε φηη γχξσ απφ ηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ αλαπηχζζεηαη πε-

δίν. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο. 

Αλ ινηπφλ ηνπνζεηήζνπκε έλαλ καγλήηε δίπια απφ ηνλ αγσγφ ή θαιχ-

ηεξα αλάκεζα απφ ηηο ζπείξεο ελφο πελίνπ, ηφηε ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία πνπ απσζνχληαη απφ ηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ, 

έιθνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη 

ησλ ειεθηξνλίσλ (έιθνληαη δειαδή απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφληα). 

Η έιμεο ηνπο απηή γίλεηαη-θαζίζηαηαη δπλαηή επεηδή ζηα κέηαιια 

(πνπ βξίζθνληαη δίπια ή πεξηβάιινπλ σο ζπείξεο ησλ αγσγφ) πξνθαιεί-

ηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, νπφηε έρνπκε 

ηελ έιμε ησλ απσζνχκελσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ ηνλ αγσγφ, απφ ηα 

πξσηφληα θαη ειεθηξφληα ηνπ κεηάιινπ. 

ηαλ ινηπφλ έρνπκε πεξηζηξνθή ελφο πελίνπ ή κηαο ζπείξαο, ηφηε ιφ-

γσ ηεο ηαρχηεηαο πνπλ αλαπηχζζεηαη, εμαλαγθάδνπκε ηα πξσηνλίσλ ηνπ 

πιηθνχ ηνπ πελίνπ ή ζπείξαο λα πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο.  

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα, γηα ηνλ ιφγν 

φηη θέξνπκε λα βξίζθνληαη θνληά, ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο πίεζεο 

ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ηφηε απσζνχληαη. Καζψο απσζνχληαη φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα πελία ή ηελ 

ζπείξα, ηφηε έιθνπλ θαη ειεθηξφληα κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ 

ηνπο πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ.  
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ηελ ζπλέρεηα φκσο, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε ηφηε ηελ έιμε θαη ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα, αιιά θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηνπο θνξηίνπ ζε φινλ ηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

εκβέιεηα ηνπ καγλεηηζκνχ ηνπο. 

Έηζη εμεγείηαη ε δεκηνπξγία καγλεηηθνχ πεδίνπ νιφγπξα απφ ηνλ ειε-

θηξνθφξν αγσγφ, απφ ηελ πεξηζηξνθή ησλ πελίσλ ή ηεο ζπείξαο θ.ιπ. 

 

β) Σν καγλεηηθφ πεδίν πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ην ζέκα, πξέπεη λα αλαιχζνπκε κηα θαη 

θαιή ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ καγλεηηζκνχ. Γηα απηφ ζα μεθηλήζνπ-

κε κε ηελ αλάιπζή ηνπ απηή θαη ζην ηέινο ζα απνδείμνπκε ην δεηνχκελν, 

φπσο ζηνλ ηίηιν ηνπ παξφληνο. 

Δμεγήζακε φηη κεηαμχ ησλ δχν πφισλ ελφο καγλήηε θηλνχληαη ειε-

θηξφληα. Καη, κπνξεί κελ λα θαίλεηαη φηη ην καγλεηηθφ θνξηίν εμαζθείηαη 

απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν (απφ ηνλ ηζρπξφηεξν πνπ ιέγεηαη θαη λφ-

ηηνο καγλεηηθφο πφινο, πνπ ζηελ Γε καο βξίζθεηαη θνληά ζηνλ βφξεην 

γεσγξαθηθφ πφιν), αιιά απηφ είλαη ιάζνο επεηδή θαη ν άιινο καγλεηηθφο 

πφινο (ν αζζελέζηεξνο ή ν βφξεηνο καγλεηηθφο πφινο πνπ ζηελ Γε καο 

βξίζθεηαη θνληά ζηνλ λφηην γεσγξαθηθφ πφιν). Κη εμεγήζακε ζρεηηθά γη’ 

απηφ, αθνχ θαη ν βφξεηνο καγλεηηθφο πφινο (ν αζζελέζηεξνο δειαδή) 

εμαζθεί θη απηφο ην δηθφ ηνπ καγλεηηθφ θνξηίν, αθνχ απηφ απνδεηθλχεη ε 

έγθιηζε ηεο καγλεηηθήο βειφλεο πάλσ απφ απηφλ ηνλ βφξεην καγλεηηθφ 

πφιν. 

Ηιεθηξφληα ινηπφλ θηλνχληαη-κεηαθέξνληαη απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ 

πφιν ζηνλ άιινλ, απφ ηνλ βφξεην καγλεηηθφ πφιν πξνο ηνλ λφηην, αιιά 

θαη απφ ηνλ λφηην καγλεηηθφ πφιν πξνο ηνλ βφξεην. Άιισζηε ε ζηαζεξή 

πνζφηεηα ηεο κάδαο ζηνλ θάζε πφιν ελφο καγλήηε απηφ αθξηβψο επηβε-

βαηψλεη φηη ε αθαηξείηαη ε κάδα απφ ηνλ έλαλ πφιν πνπ πεγαίλεη ζηνλ 

άιινλ (γηαηί ζα κεησλφηαλ ε κάδα ηνπ αζζελέζηεξνπ καγλεηηθνχ πφινπ, 

αλ ηα ειεθηξφληα έθεπγαλ κφλνλ απφ απηφλ θαη δελ έξρνληαλ άιια εθεί 

γηα λα ηελ αλαπιεξψζνπλ). Δμάιινπ ν καγλεηηζκφο δελ εμαζθείηαη πνηέ 

απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν, αιιά θαη απφ ηνπο δχν ζπγρξφλσο (απηφ 

απνδεηθλχεηαη φηαλ ζπάζνπκε έλαλ καγλήηε, απηφο δηαηξείηαη ζε δχν 

θ.ν.θ.) θη επνκέλσο ζηνλ καγλεηηζκφ πάληνηε κηιάκε γηα δχν ελεξγνχο 

πφινπο θαη πνηέ γηα έλαλ. 

Ήδε κηιήζακε γηα ηελ αηηία θαη ηελ εμήγεζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ έλαλ 

καγλεηηθφ πφιν ζηνλ άιιν. 

Να επαλαιάβνπκε εδψ ηα εμήο: 

α) Ο ηζρπξφηεξνο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο καγλεηηθφο πφινο, 

δειαδή ν λφηηνο καγλεηηθφο πφινο, είλαη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ. Σν αθξηβψο αληίζεην ηζρχεη γηα ηηο καθξηλέο απνζηάζεηο: Ο 

καγλεηηθφο πφινο πνπ είλαη ν ηζρπξφηεξνο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-
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ζηάζεηο, δειαδή ν καγλεηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ, είλαη ν αζζελέζηεξνο ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

β) Ο αζζελέζηεξνο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο καγλεηηθφο πφ-

ινο δειαδή ν λφηηνο καγλεηηθφο πφινο, είλαη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ. Σν αθξηβψο αληίζεην ηζρχεη γηα ηηο καθξηλέο απνζηά-

ζεηο: Ο καγλεηηθφο πφινο πνπ είλαη ν αζζελέζηεξνο ζηηο ζρεηηθά θνληη-

λέο απνζηάζεηο, δειαδή ν καγλεηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, είλαη ν ηζρπξφηεξνο ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Αο επαλαιάβνπκε πάιη ην γλσζηφ καο, πείξακα, φπσο αλαθέξακε θαη 

πην πάλσ, ζηελ αξρή (βι. «2. Η εμήγεζε φηη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην έλα είδνο καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θνξηίνπ αιιά θαη ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. Η εμήγε-

ζε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην άιιν είδνο 

καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ αιιά θαη ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνιηθφηεηαο (ηεο αληί-

ζεηεο θίλεζεο ησλ θνξηίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) ζην ειεθηξηθφ 

ξεχκα, φηαλ πιεζηάδνπκε ή απνκαθξχλνπκε κεηαμχ ηνπο ηηο δχν απέλα-

ληη έδξεο ελφο θξπζηάιινπ»: 

Πείξακα 

Ι. ηελ εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε πιεζηάδνπκε ηνλ καγλεηηθφ πφιν 

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

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

πιεζηάζακε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α ζε απφζηαζε π.ρ. 20 εθαηνζηά θαη 

ε απφθιηζε πνπ έρεη ε καγλεηηθή βειφλε απφ ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο 

πνπ ηελ κεηξάκε είλαη 4 κνίξεο. πλέρεηα απνκαθξχλνπκε ηνλ καγλεηηθφ 

καο πφιν απφ ηελ καγλεηηθή βειφλε θαη απηή εξεκεί. 

ΙΙ.  Πιεζηάδνπκε ηψξα ζηελ εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε ηνλ άιινλ 

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

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

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

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

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

III. Δπαλαθέξνπκε ηψξα θαη πιεζηάδνπκε ηνλ καγλεηηθφ καο πφιν α 

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

εθαηνζηά. εκεηψλνπκε ηελ απφθιηζε ηεο καγλεηηθήο βειφλεο πνπ είλαη 

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

ηελ καγλεηηθή βειφλε θαη απηή εξεκεί θαη πάιη. 

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

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

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

ζνξξνπίαο ηεο θαη δείρλεη 15 κνίξεο απφθιηζε.  

πκπέξαζκα: 

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

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

γλεηηθά αζζελέζηεξνο ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο. 
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β) Ο καγλεηηθόο πόινο καο β πνπ είλαη αζζελέζηεξνο καγλεηηθά 

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

καγλεηηθά ηζρπξόηεξνο ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο.  

 

Να πάξνπκε φκσο αλαιπηηθά ηα πξάγκαηα, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ κηα 

θαη θαιή ην θαηλφκελν: 

α) Η θφξηηζε ησλ ειεθηξνλίσλ κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ 

ηνλ λφηην-ηζρπξφηεξν καγλεηηθφ πφιν α, ε κεηαηξνπή ηνπο ζε απιά ηφληα 

ειεθηξνλίσλ θαη, ηέινο, ε άπσζή ηνπο απφ απηφλ. 

Σα ειεθηξφληα ινηπφλ έζησ φηη θηλνχληαη απφ ηνλ βφξεην-αζζελέζηεξφ 

καγλεηηθφ πφιν β, πξνο ηνλ λφηην-ηζρπξφηεξν καγλεηηθφ πφιν α. Κηλνχ-

ληαη δειαδή απφ ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο ηνλ 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

ηαλ θηάζνπλ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ α, εθεί 

θνξηίδνληαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ είλαη θαη ηα 

ηζρπξφηεξα ζηνλ πφιν απηφ). Η θφξηηζε απηή γίλεηαη πξνο ηνλ εζσηεξη-

θφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, νη νπνίνη 

έηζη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί ηνπο πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ γίλνληαη ηζρπξφηεξνη ηψξα ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν. 

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ηα ειεθηξφληα απηά έρνπλ κεηαηξαπεί ζε απιά 

ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο φκσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ ζηνλ καγλεηηθφ πφιν α (πνπ είλαη θαη ηα ηζρπξφηεξα ζε θνξηίν) 

απσζνχλ ηφηε ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ ζηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, επεηδή ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (ηνπ καγλεηη-

θνχ πφινπ α, ελ πξνθεηκέλνπ), απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο 

ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ελ πξνθεηκέλνπ). 

Σφηε ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη απφ ηνλ καγλεηηθφ 

πφιν α. 

β) Η έιμε ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ βφξεην-

αζζελέζηεξν καγλεηηθφ πφιν β. 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ, ηνπ καγλεηηθνχ πφινπ β, έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία 

έρνπλ απσζεζεί απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν α. 

Σφηε, ηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαη απφ ηνλ άιινλ καγλεηηθφ 

πφιν β θαη θηάλνπλ εθεί. 

γ) Η θφξηηζε ησλ ειεθηξνλίσλ κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απφ ηνλ 

βφεην-αζζελέζηεξν καγλεηηθφ πφιν β, ε κεηαηξνπή ηνπο ζε απιά ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη, ηέινο, ε άπσζή ηνπο απφ απηφλ. 

Σα ειεθηξφληα ινηπφλ έζησ φηη θηλνχληαη απφ ηνλ λφηην-ηζρπξφηεξν 

καγλεηηθφ πφιν α, πξνο ηνλ βφξεην-αζζελέζηεξν καγλεηηθφ πφιν β. Κη-

λνχληαη δειαδή απφ ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο 
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ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, αθνχ έρνπλ απσζεζεί απφ 

απηφλ ηνλ λφηην καγλεηηθφ α.  

ηαλ θηάζνπλ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α (πνπ 

έιθνληαη ακνηβαία κε απηφλ, βιέπε πην πάλσ), εθεί θνξηίδνληαη απφ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ είλαη θαη ηα ηζρπξφηεξα ζηνλ πφιν 

απηφ). Η θφξηηζε απηή γίλεηαη πξνο ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, νη νπνίνη έηζη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί 

ηνπο πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ γίλνληαη ηζρπξφηεξνη ηψ-

ξα ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν. Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ηα 

ειεθηξφληα απηά έρνπλ κεηαηξαπεί ζε απιά ηφληα πξσηνλίσλ. 

ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο φκσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλί-

σλ ζηνλ καγλεηηθφ πφιν β (πνπ είλαη θαη ηα ηζρπξφηεξα ζε θνξηίν) απσ-

ζνχλ ηφηε ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ζηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληη-

λέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (ηνπ καγλεηηθνχ πφ-

ινπ β, ελ πξνθεηκέλνπ), απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο 

ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ελ πξνθεηκέλνπ). 

Σφηε ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη απφ ηνλ καγλεηηθφ 

πφιν β. 

δ) Η έιμε ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ απφ ηνλ λφηην-ηζρπξφηεξν κα-

γλεηηθφ πφιν α. 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ, ηνπ καγλεηηθνχ πφινπ α, έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ, ηα νπνία 

έρνπλ απσζεζεί απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν β. 

Σφηε, ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη απφ ηνλ άιινλ καγλεηηθφ 

πφιν α θαη θηάλνπλ εθεί. 

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ιεηηνπξγεί ν καγλεηηζκφο θαη θηλνχληαη ηα 

ειεθηξφληα απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ ηνπ πφιν πξνο ηνλ άιινλ θαη αληί-

ζηξνθα. 

Σν ίδην αθξηβψο θαηλφκελν ζπλαληήζακε θαη ζην ειεθηξηθφ ξεχκα 

(βι. θίλεζε ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν θαη αληίζηξν-

θα). 

Πεξηηηφ λα αλαθέξνπκε φηη ηα έηζη θνξηηζκέλα ειεθηξφληα κε καγλε-

ηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη θαη παξάγνπλ ηηο 

καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. ιεο καδί νη καγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο ησλ δχν απηψλ καγλεηηθψλ πφισλ παξάγνπλ ην καγλεηηθφ πεδίν  

 

Αλ ινηπφλ ηα θηλνχκελα ειεθηξφληα απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν 

πξνο ηνλ άιιν είλαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ (φζα θηλνχληαη απφ ηνλ λφ-

ηην καγλεηηθφ πφιν α πξνο ηνλ βφξεην καγλεηηθφ β) θαη απιά ηφληα πξσ-

ηνλίσλ (φζα θηλνχληαη απφ ηνλ βφξεην καγλεηηθφ πφιν β πξνο ηνλ λφηην 
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καγλεηηθφ α) θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ, αληίζηνηρα, ηφηε: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ λφηην κα-

γλεηηθφ πφιν έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ 

ηνπ πελίνπ ή ηεο ζπείξαο ηνπ, νπφηε θνξηίδνπλ ην πελίν ή ηελ ζπείξα, 

επεηδή κπνξνχλ θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφ-

ινπο ησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ αγσγνχ-κεηάιινπ. 

Σφηε νη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ ζηα πξσηφληα αιιά θαη ζηα ειεθηξφληα ηνπ αγσγνχ-κεηάιινπ ηνπ 

πελίνπ-ζπείξαο θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο.  

Οκνίσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ βφ-

ξεην καγλεηηθφ πφιν έιθνληαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ πελίνπ ή ηεο ζπείξαο ηνπ, νπφηε θνξηίδνπλ ην πελίν ή ηελ 

ζπείξα, επεηδή κπνξνχλ θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ αγσ-

γνχ-κεηάιινπ. Σφηε νη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ ζηα πξσηφληα αιιά θαη ζηα ειεθηξφληα ηνπ αγσγνχ-

κεηάιινπ ηνπ πελίνπ-ζπείξαο θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο.  

Αλ ινηπφλ ηφηε ηα πξσηφληα αιιά θαη ηα ειεθηξφληα ηνπ πελίνπ ή ηεο 

ζπείξαο ηνπ αγσγνχ-κεηάιινπ θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ αιιά θαη 

ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ ηνπο, ηφηε απηά ηα θνξηία έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηά-

ζεηο (εθφζνλ ηψξα έρνπλ απμεκέλν ην θνξηίν ηνπο θαη κπνξεί λα γίλεη-

ζπκβεί απηή ε έιμεο ηνπο), νπφηε παξάγεηαη ειεθηξηθφ θνξηίν, ην νπνίν 

θαη βιέπνπκε ζηε εηθφλα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο ηεο παξνχζεο ελφηε-

ηαο. 
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15. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δύν πόισλ ζην ζσιελνεηδέο 

όηαλ πιεζηάζνπκε ζε απηό ηνλ πόιν ελόο καγλήηε. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηελ επα-

γσγή, από επαγόκελν καγλήηε ζην ζσιελνεηδέο.  

 

 

«1. Γεληθά. 

…..Γειαδή (ζρ. 276): 

α) Παξάγεηαη επαγσγηθφ ξεχκα κε ην πιεζίαζκα κφληκνπ καγλήηε ζην 

ζσιελνεηδέο. Αλ πιεζηάζνπκε ην βφξεην πφιν ηνπ καγλήηε ηφηε πξνθα-

ιείηαη αχμεζε ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ πεξλά απφ ηα άθξα ηνπ πελίνπ, 

άξα θαη ΗΔΓ εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηνπ ε νπνία κηα θαη ην θχθισκα εί-

λαη θιεηζηφ πξνθαιεί επαγσγηθφ ξεχκα. Σν δεκηνπξγνχκελν επαγσγηθφ 

ξεχκα έρεη θνξά ηέηνηα, πνπ λα εκθαλίδεηαη ζην άθξν ηνπ πελίνπ, πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην καγλήηε βφξεηνο πφινο, πνπ απσζεί ην βφξεην 

πφιν ηνπ καγλήηε πνπ πιεζηάδεη. Σφηε ε ξνή πνπ πξνθαιείηαη απφ απηφ 

ην ξεχκα ελαληηψλεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ξνήο πνπ νθείιεηαη ζην πιεζία-

ζκα ηνπ καγλήηε. 

 

 
 

«ΦΤΙΚΗ», Γεληθή Δπηκέιεηα Κσλ. Παπατσάλλνπ, Αθαδεκατθνχ, θα-

ζεγεηνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ, Αζήλα 1979, 

Σφκνο 3B, ζει. 18. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Πην πάλσ εμεγήζακε πσο αθξηβψο παξάγεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα φηαλ 

πιεζηάζνπκε ζε έλα πελίν ή κηα ζπείξα έλαλ καγλεηηθφ πφιν. 

Δθεί εμεγήζακε επίζεο φηη ζηνλ θάζε καγλεηηθφ πφιν έρνπκε θαη ηα 

δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ, ιφγσ ηεο ζπλερνχο θίλεζεο ησλ ειεθηξν-

λίσλ απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν ζηνλ άιινλ (αθνχ άιια ειεθηξφληα 



 54 

έξρνληαη ζηνλ πφιν απηφλ πξνεξρφκελα απφ ηνλ άιινλ καγλεηηθφ πφιν 

θαη θέξνπλ ην άιιν είδνο θνξηίνπ, θέξνπλ δειαδή θαη ην καγλεηηθφ 

θνξηίνπ ηνπ άιινπ καγλεηηθνχ πφινπ). 

Να πνχκε φκσο εδψ θαη ην εμήο: 

Έζησ ν βφξεηνο καγλεηηθφο πφινο ηνπ καγλήηε καο, ή ν πφινο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ φπσο εμεγήζακε, πιεζηάδεη ζην έλα άθξν 

ηνπ ζσιελνεηδνχο. 

Σφηε, επεηδή ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα ηνπ κεηάιινπ, ηνπ ζσιε-

λνεηδνχο εδψ, δελ πξνζαλαηνιίδνληαη απιά κε απηά ηνπ βφξεηνπ καγλε-

ηηθνχ πφινπ ή κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, αιιά: 

ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ βφξεηνπ κα-

γλεηηθνχ πφινπ ή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχλ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα απέλαληί ηνπο πξσηφληα θαη ειε-

θηξφληα (ηα νπνία ζεκειηψδε ηφληα βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο). Σφηε απηά ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη αιιά θαη θαηεπζχλνληαη ζην άιιν άθξν 

ηνπ ζσιελνεηδνχο, φπνπ θνξηίδνπλ ηα εθεί πξσηφληα θαη ειεθηξφληα 

(κέζα δειαδή ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο πξνζζέηνπλ 

ην θνξηίν ηνπο) θαη έηζη ζην ζσιελνεηδέο έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ησλ 

δχν πφισλ 

Έηζη εμεγείηαη ε δεκηνπξγία ησλ δχν πφισλ ζην ζσιελνεηδέο φηαλ 

πιεζηάζνπκε ζε απηφ ηνλ πφιν ελφο καγλήηε. 

 

ζν, ινηπφλ, πιεζηάδεη ν καγλήηεο πξνο ην ζσιελνεηδέο (ζπείξεο) ηφ-

ηε ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο εμαζθείηαη άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (ηνπ βφξεηνπ καγλεηηθνχ πφινπ ελ πξνθεηκέ-

λνπ πνπ πιεζηάδεη ζην ζσιελνεηδέο) θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ 

πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ζην άθξν ηνπ κεηάιινπ απηνχ, φ-

πνπ ην ζσιελνεηδέο δεκηνπξγεί απηφλ ηνλ πφιν ηνπ).  

Η δεκηνπξγία θαη ε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείιεηαη ζην φηη, 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, έρνπκε ηελ έιμε ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ηψξα ζηνλ πφιν ηνπ ζσιελνεηδνχο α-

πέλαληη απφ ηνλ βφξεην καγλεηηθφ πφιν πνπ πιεζηάδεη ζην ζσιελνεηδέο) 

κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ απσζεζεί ζηνλ άιιν 

πφιν ηνπ ζσιελνεηδνχο. Δμαηηίαο ηεο έιμεο απηήο παξάγεηαη ειεθηξη-

ζκφο (φπσο θαη πην πάλσ αλαθέξακε). 
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16. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ θαη ηνπ ζπλε-

ρνύο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξάο ησλ δύν παξαπάλσ εηδώλ ειεθηξηθώλ 

ξεπκάησλ. 

Η εμήγεζε ηεο ελαιιαγήο ησλ πόισλ ζην ελαιιαζζόκελν ειεθηξη-

θό ξεύκα. 

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνιηθόηεηαο ηεο αλόδνπ θαη ε κεηαηξνπή 

ηεο ζε θάζνδν κε αξλεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν.    

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνιηθόηεηαο ζηελ θάζνδν θαη ε κεηαηξν-

πή ηεο ζε άλνδν κε ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν.    

 

 

«Ηιεθηξνθηλεηήξαο. 

Σχπνο θηλεηήξα, πνπ κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε θηλεηηθή. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο ζπζθεπέο, φπσο ςπγεία, ζηεγλσηήξεο και-

ιηψλ θ.ά. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα ησλ ειεθηξηθψλ α-

γσγψλ λα θηλνχληαη κέζα ζε καγλεηηθφ πεδίν, φηαλ δηαξξένληαη απφ ε-

ιεθηξηθφ ξεχκα. 

 

 
 

Οη πεξηζζφηεξνη ειεθηξνθηλεηήξεο απνηεινχληαη απφ έλαλ αθίλεην 

καγλήηε, κέζα ζηνλ νπνίν θηλείηαη ην ζπξκάηηλν πελίν. ηαλ ην πελίν 

δηαξξέεηαη απφ ξεχκα, ελεξγεί ζαλ καγλήηεο, πνπ ζηε κία πιεπξά ηνπ 

βξίζθεηαη ν βφξεηνο καγλεηηθφο πφινο θαη ζηελ άιιε ν λφηηνο καγλεηη-

θφο πφινο. Δπεηδή νη εηεξψλπκνη πφινη έιθνληαη θαη νη νκψλπκνη απσ-

ζνχληαη, ην πελίν πεξηζηξέθεηαη θαηά κηζή ζηξνθή, ψζηε ν βφξεηνο πφ-

ινο ηνπ λα βξεζεί απέλαληη ζην λφηην πφιν ηνπ καγλήηε θαη ν λφηηνο πφ-

ινο ηνπ απέλαληη ζην βφξεην πφιν ηνπ καγλήηε. Έηζη, αιιάδεη ε δηεχ-

ζπλζε ηνπ ξεχκαηνο κέζα ζην πελίν, νπφηε θαη νη πφινη ηνπ πελίνπ αλα-

ζηξέθνληαη. Σν πελίν πεξηζηξέθεηαη θαη πάιη θαηά κηζή ζηξνθή, ψζηε νη 

πφινη ηνπ λα επζπγξακκηζηνχλ μαλά κε ηνπο πφινπο ηνπ καγλήηε. Η πε-

ξηζηξνθή ηνπ πελίνπ ζπλερίδεηαη, φζν δηαξθεί ε ξνή ηνπ ξεχκαηνο. Αλ ην 

πελίν ηξνθνδνηείηαη κε ζπλερέο ξεχκα, ζπλδέεηαη κε κεηαηξνπέα, πνπ 

πξνθαιεί ηελ αλαζηξνθή ηνπ ξεχκαηνο».  
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«ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 2, ζει. 322. 

 

 

Να πάξνπκε θαη ηελ πην θάησ εηθφλα: 

«Δθαξκνγέο ηνπ λόκνπ ηνπ Laplace. 

α) Πιαίζην εληφο νκνγελνχο πεδίνπ. Δληφο νκνγελνχο πεδίνπ έληαζεο 

Η, βξίζθεηαη αγσγφο ζε ζρήκα νξζνγσλίνπ πιαηζίνπ, κε ην επίπεδφ ηνπ 

παξάιιειν πξνο ηελ δηεχζπλζε ηνπ πεδίνπ (ζρ. 282). Αλ κέζσ ηνπ πιαη-

ζίνπ πεξάζεη ξεχκα (έληαζεο i), ζα εμαζθεζεί ζε θαζεκηά απφ ηηο πιεπ-

ξέο ηνπ κία δχλακε θαηά Laplace. Απφ ηηο δπλάκεηο απηέο πνπ εμαζθνχ-

ληαη επί ησλ δχν πιεπξψλ l1 είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο θαη αληηπαξάιιειεο, 

έρνπλ δε κέηξν ίζν κε F = H . i. l1 …».  

 

 
 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΗ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ηιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

ηξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 218. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο-θεθάιαηα, εμεγήζακε ηελ παξαγσγή ξεχ-

καηνο απφ έλα καγλήηε, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή καγλεηηθνχ πεδίνπ απφ 

ην ειεθηξηθφ ξεχκα (βιέπε πην πάλσ «Δπαγσγή» θ.ιπ.) 

Πην πάλσ, ζην παξφλ θεθάιαην αλαθέξζεθε φηη: 

«… Η ιεηηνπξγία ηνπ (ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα) βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα 

ησλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ λα θηλνχληαη κέζα ζε καγλεηηθφ πεδίν, φηαλ 

δηαξξένληαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα». 

 

Γλσξίδνπκε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλερνχο θαη ηνπ ελαιιαζζφ-

κελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δελ είλαη ζηελ παξαγσγή ηνπ, αιιά ζηελ 

παξεκβνιή ελφο δαθηπιίνπ ή κηαο ςήθηξα κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ. 
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Αθνχ δειαδή παξαρζεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ιφγσ ηεο πεξηζηξνθηθήο 

θίλεζεο ηνπ πελίνπ (ή ζπείξαο), απηή ε ζπείξα έιθεη απφ ηνπο πφινπο 

ηνπ καγλήηε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά φκσο θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο 

θαη ζπγθεθξηκέλα:  

α) ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ελψ  

β) ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Απηά φκσο απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, δειαδή α-

θφκε θαη κέζα ζηνλ αγσγφ.  

Ι) Δλαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα 

Καζψο απσζνχληαη φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ κέζα ζηνλ αγσγφ, αλ έρνπκε δχν άθξα (δχν 

ζεκεία) απφ κέηαιιν ζηνλ αγσγφ, ηφηε:  

Α) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ έιθνπλ ηα απιά ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ θαηεπζχλνληαη ζην έλα άθξν, ζην έλα κεηαιιηθφ άθξν, ελψ 

Β) Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έιθνπλ ηα απιά ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ θαηεπζχλνληαη ζην έλα άθξν, ζην άιιν κεηαιιηθφ ά-

θξν. 

Έηζη, αλ ηα δχν απηά άθξα ζπλδεζνχλ κε αγσγφ, ζα νδεγήζνπκε απηά 

ηα θνξηία ηνπο πξνο ην ηέινο ηνπ αγσγνχ ηνπο. 

ΙΙ) πλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα: 

Αλ έρνπκε κφλνλ έλαλ ζπιιέθηε (ςήθηξα) θαη φρη δχν, ηφηε ηα παξα-

γφκελα ζεκειηψδε ηφληα απφ ηνλ αγσγφ νδεγνχληαη πξνο απηφλ. Δθεί 

ζηνλ κνλφ απηφλ ζπιιέθηε ηνπνζεηνχληαη νη δχν ςήθηξεο, ψζηε ε θαζε-

κηά ηνπο λα έιμεη ηα δηθά ηεο ζεκειηψδε ηφληα θαη ηειηθά λα ηα απάγεη-

νδεγήζεη ζηα δχν άθξα ηνπο. 

 

Η ηδηφηεηα ηνπ ζπιιέθηε λα ζηξέθεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαηά κία κφ-

λν θνξά, είλαη απηή πνπ ήδε εμεγήζακε: ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην έλα απφ ηα δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ, είλαη 

ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ. 

Έηζη, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη απηά πνπ ζηξέθνπλ 

ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαηά ηελ θαηεχζπλζή ηνπο, αιιά θαη 

απσζνχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (θαη καδί κε απηά απσζνχλ 

θαη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπο. 

Έηζη εμαλαγθάδνπλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα λα ζηξαθεί πξνο ηελ δηθή ηνπο 

θαηεχζπλζε. 

 

Αο δνχκε πάιη δχν ζρεηηθέο εηθφλεο απφ ην βηβιίν «ΑΛΦΑ Δπηζηή-

κεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ Kingfisher Books, Grisewood & Demp-

sey Ltd, London, Σφκνο 2, ζει. 177, γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην 

ζέκα: 



 58 

 

 
 

 

 
 

 

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνιηθφηεηαο ζηελ άλνδν, ζην ελαιιαζζφκελν 

ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Δμεγήζακε φηη ζηελ άλνδν έρνπκε ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα βξίζθν-

ληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ, ζηα πξσηφληα ηεο αλφδνπ. 



 59 

ηελ άλνδν φκσο, φπνπ ππάξρνπλ πξσηφληα, απηά θέξνπλ θαη άιινλ 

εζσηεξηθφ πφιν, ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Αλ ινηπφλ εθεί ζηελ άλνδν θαηαθζάζνπλ πάξα πνιιά ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ, ζε θάπνηα θάζε αξρίδνπλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, 

λα απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζηα πξσηφληα ηεο αλφδνπ. 

Δπεηδή ηα πξσηφληα ηεο αλφδνπ δελ κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ (παίξ-

λνπκε εδψ απηήλ ηελ πεξίπησζε), ηφηε εθείλα πνπ απσζνχληαη είλαη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ. 

Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχληαη απφ 

ηελ άλνδν. ζν πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαηαθζάλνπλ 

ζηελ άλνδν ηφζν κεγαιχηεξε πίεζε αιιά θαη άπσζε ζπγρξφλσο εμαζθεί-

ηαη κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ) αθελφο, αιιά θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ άλνδν. ηαλ 

ε πίεζε αιιά θαη ε άπσζε απηή απμεζεί πέξαλ ελφο νξηζκέλνπ νξίνπ, ηφ-

ηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχληαη. Κη επεηδή 

απηά (ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ) έι-

θνπλ θαη ειεθηξφληα, δεκηνπξγνχληαη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, πνπ 

έιθνληαη φκσο απφ απηά ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηεο 

αλφδνπ.  

Έηζη ηα ειεθηξφληα απηά θαζψο θνξηίδνληαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα, 

απφ ηα νπνία θαη έιθνληαη θέξνπλ ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν η-

ζρπξφηεξν.  

Καζψο απσζνχληαη φκσο θαηαιήγνπλ πξνο ην άιιν άθξν ηνπο, φπνπ 

είλαη ε θάζνδνο θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. ηαλ θηάζνπλ 

εθεί, ήδε θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ επίζεο 

απσζνχληαη γηα ηνλ ίδην ιφγν, πνπ ζα ηνλ αλαθέξνπκε εδψ ακέζσο. 

 

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνιηθφηεηαο ζηελ θάζνδν, ζην ελαιιαζζφκε-

λν ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Δμεγήζακε φηη ζηελ θάζνδν έρνπκε ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα βξίζθν-

ληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ, ζηα πξσηφληα ηεο θαζφδνπ. 

ηελ θάζνδν φκσο, φπνπ ππάξρνπλ πξσηφληα, απηά θέξνπλ θαη άιινλ 

εζσηεξηθφ πφιν, ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ησλ πξσηνλίσλ. 

Αλ ινηπφλ εθεί ζηελ θάζνδν θαηαθζάζνπλ πάξα πνιιά ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ, ζε θάπνηα θάζε αξρίδνπλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο, λα απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξί-

ζθνληαη κέζα ζηα πξσηφληα ηεο θαζφδνπ. 
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Δπεηδή ηα πξσηφληα ηεο θαζφδνπ δελ κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ (παίξ-

λνπκε εδψ απηήλ ηελ πεξίπησζε), ηφηε εθείλα πνπ απσζνχληαη είλαη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ. 

Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ απσζνχληαη 

απφ ηελ θάζνδν. ζν πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαηαθ-

ζάλνπλ ζηελ θάζνδν ηφζν κεγαιχηεξε πίεζε αιιά θαη άπσζε ζπγρξφλσο 

εμαζθείηαη κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ ηεο θαζφδνπ) αθελφο, 

αιιά θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ 

θάζνδν. ηαλ ε πίεζε αιιά θαη ε άπσζε απηή απμεζεί πέξαλ ελφο νξη-

ζκέλνπ νξίνπ, ηφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ 

απσζνχληαη. Κη επεηδή απηά (ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ) έιθνπλ θαη ειεθηξφληα, δεκηνπξγνχληαη ηα απιά 

ηφληα ειεθηξνλίσλ, πνπ έιθνληαη φκσο απφ απηά ηα απσζνχκελα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ.  

Έηζη ηα ειεθηξφληα απηά θαζψο θνξηίδνληαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα, 

απφ ηα νπνία θαη έιθνληαη θέξνπλ ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν 

ηζρπξφηεξν. 

Καζψο απσζνχληαη φκσο θαηαιήγνπλ πξνο ην άιιν άθξν ηνπο, φπνπ 

είλαη ε άλνδνο θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ. ηαλ θηάζνπλ 

εθεί, ήδε θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ επίζεο α-

πσζνχληαη γηα ηνλ ίδην ιφγν, πνπ αλαθέξακε θαη πην πάλσ. 

 

Αλάινγα ινηπφλ κε ηα παξαγφκελα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά 

θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ έρνπκε θαη ηελ αλάινγε θφξηηζε ηεο αλφδνπ 

φζν θαη ηεο θαζφδνπ. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ παξαγφκελα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ αθε-

λφο, αιιά θαη ην πιηθφ ηεο αλφδνπ-θαζφδνπ αθεηέξνπ, έρνπκε ηελ ηαρχ-

ηεηα αιιαγήο ησλ δχν απηψλ πφισλ κεηαμχ ηεο αλφδνπ θαη ηεο θαζφδνπ, 

έρνπκε δειαδή ην θαηλφκελν ηεο αιιαγήο πνιηθφηεηαο ζην ειεθηξηθφ 

ξεχκα. 
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17. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεπζεο ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο ζηηο δύν πιάθεο ηνπ ππθλσηή. 

Η εμήγεζε όηη δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ην ειεθηξηθό ξεύκα ζηηο 

δύν πιάθεο ηνπ ππθλσηή, όηαλ απηέο βξίζθνληαη ζε πνιύ θνληηλέο 

απνζηάζεηο, παξόηη νη δύν πιάθεο θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία 

(θαη θαλνληθά ζα έπξεπε λα έιθνληαη). 

Η εμήγεζε όηη ίζεο είλαη νη πνζόηεηεο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πνπ 

έιθνληαη ή «θαηαλαιώλνληαη» πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ θσο, θύκα-

ηα θ.ιπ. ή ζηελ επόκελε θάζε ηεο δηάδνζήο ησλ κε ηελ κνξθή ηνπ 

θσηόο, ηνπ θύκαηνο θ.ιπ. 

 

 

 

«Ππθλσηήο 

Γηάηαμε ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη ειεθηξηθφ θνξηίν. πλήζσο απν-

ηειείηαη απφ δχν κεηαιιηθέο πιάθεο, παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο, πνπ δηα-

ρσξίδνληαη απφ έλαλ ειεθηξηθφ κνλσηή. ηηο πιάθεο (νπιηζκνί) απνζε-

θεχεηαη ε ίδηα πνζφηεηα θνξηίνπ, αιιά ζηε κία είλαη αξλεηηθφ θαη ζηελ 

άιιε ζεηηθφ. 
 

 
 

Οη ποθκωηέξ είκαη έκα από ηα ζημηπεία ηωκ ειεθηνηθώκ θοθιωμάηωκ. 

Σημοξ ποθκωηέξ, ημ μέγεζμξ ηωκ μεηαιιηθώκ πιαθώκ θαη ε μεηαλύ ημοξ 

απόζηαζε είκαη θαζμνηζηηθμί πανάγμκηεξ γηα ηεκ πμζόηεηα ημο ειεθηνη-

θμύ θμνηίμο πμο μπμνμύκ κα απμζεθεύζμοκ. 

 

Σν πνζφ ηνπ θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηε δηάηαμε, κε δε-

δνκέλε δηαθνξά δπλακηθνχ (ηάζε), νλνκάδεηαη ρσξεηηθφηεηα. Δμαξηάηαη 

απφ ην εκβαδφ ησλ πιαθψλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε…» 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο  4, ζει. 674. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Απφ ηα παξαπάλσ λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 

«…Σν πνζφ ηνπ θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηε δηάηαμε, κε 

δεδνκέλε δηαθνξά δπλακηθνχ (ηάζε), νλνκάδεηαη ρσξεηηθφηεηα. Δμαξηά-

ηαη απφ ην εκβαδφ ησλ πιαθψλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε…» 

Λέκε δειαδή ηα εμήο: 

ηηο δχν πιάθεο ηνπ ππθλσηή θαηαθζάλνπλ: 

α) ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν θαη είλαη θνξηηζκέλα κε ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειεθηξνλίσλ. Απ-

ηά θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ κηα πιάθα ηνπ ππθλσηή, έζησ ηελ α, φπνπ 

ππάξρεη κέηαιιν. 

β) ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν 

θαη είλαη θνξηηζκέλα κε ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ. Απηά θαηεπζχλνληαη 

πξνο ηελ άιιε πιάθα ηνπ ππθλσηή, έζησ ηελ β, φπνπ ππάξρεη κέηαιιν. 

Η πιάθα ινηπφλ α θέξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ην νπνίν πξνέξρεηαη 

απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ελψ ε άιιε πιάθα β θέξεη αξ-

λεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σφηε, φκσο, φπσο εμεγήζακε ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη ηα ειεθηξηθά θνξηία (ζεηφ θαη αξλεηηθφ) απσζνχ-

ληαη θαη δελ έιθνληαη. 

Γελ ηζρχεη εδψ δειαδή φηη ηα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία έιθνληαη, γηα 

ηνλ ιφγν πνπ αλαθέξακε. 

 

ζνλ αθνξά ην: «ηηο πιάθεο (νπιηζκνί) απνζεθεχεηαη ε ίδηα πνζφηε-

ηα θνξηίνπ…», απηφ έρεη ηελ εμήο εμήγεζε: 

Σα καγλεηηθά θνξηία αιιειεπηδξνχλ ηφζν θαηά ηελ θάζε παξαγσγήο 

ηνπο, φζν θαη θαηά ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ. Με άιια ιφγηα ίζεο πνζφ-

ηεηεο ζεκειησδψλ ηφλησλ έιθνληαη γηα λα παξάγνπλ π.ρ. ηελ έιμε θαη ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, επεηδή εμε-

γήζακε φηη ππάξρεη «θνξεζκφο» ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

θνξηίσλ ζηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Έηζη, πάληνηε ίζεο πνζφηεηεο ζεκειησδψλ ηφλησλ «θαηαλαιψλνληαη» 

ηφζν ζηελ θάζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ειεθηξηζκνχ, φζν θαη ζηελ θάζε ηεο 

άπσζήο ησλ, θαηά ηελ δηάδνζε π.ρ. ηνπ θσηφο θ.ιπ. 
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18. Η εμήγεζε ηνπ λόκνπ ηνπ Σδάνπι.  

Πεηξακαηηθή απόδεημε όηη ηα ζεκειηώδε ηόληα σο κνξθή ελέξγεηαο 

δηαπεξλνύλ ηελ ύιε, ελόο κνλσηηθνύ πιηθνύ πνπ ηα πεξηβάιιεη θ.ιπ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ζεξκόηεηαο από ηα ζεκειηώδε ηόληα. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο.   

 

 

«Νόκνο ηνπ Σδάνπι 

Μαζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Σδάνπι, θαηά ην νπνίν 

παξάγεηαη ζεξκφηεηα, φηαλ κέζα απφ έλαλ ειεθηξηθφ αγσγφ δηέξρεηαη 

ειεθηξηθφ ξεχκα. Ο Σδ. Σδάνπι αλαθάιπςε πσο θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο 

κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή, ην πνζφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ εθιχεηαη 

είλαη πάληνηε αλάινγν πξνο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 

 
 

 

Έκα απιό πείναμα γηα ηεκ απόδεηλε ημο κόμμο ημο Τδάμοι. Η ζενμόηεηα 

πμο πανάγεηαη από ημ ειεθηνηθό νεύμα αολάκεη ζηαζενά ηε ζενμμθναζία 

ημο κενμύ. Τμ ζύνμα είκαη ειεθηνηθά μμκωμέκμ, αιιά δεκ εμπμδίδεη ηε με-

ηαθμνά ζενμόηεηαξ πνμξ ημ κενό. 

 

 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ Σδάνπι, ην πνζφ ηεο ζεξκφ-

ηεηαο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα ζχξκα πνπ δηαξξέεηαη απφ 

ειεθηξηθφ ξεχκα, είλαη αλάινγν πξνο ηελ αληίζηαζε ηνπ ζχξκαηνο θαη 

πξνο ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πςνπκέλε ζην ηεηξάγσλν. Αλ ζέινπκε λα 

κεηψζνπκε ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε γξακκέο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πξέπεη λα είλαη 

ε κηθξφηεξε δπλαηή».    

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο  4, ζει. 579. 
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Δπεμεγήζεηο: 

Δδψ έρνπκε ην εμήο θαηλφκελν: 

Θεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ καδί κε απιά ηφληα πξσηνλίσλ 

(=ειεθηξφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε ηζρπξφηεξν ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) μεθηλνχλ απφ ηελ άλνδν. 

Δπίζεο, ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ καδί κε απιά ηφληα ειε-

θηξνλίσλ (=ειεθηξφληα πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε ηζρπξφηεξν ηνλ εζσηε-

ξηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) μεθηλνχλ απφ ηελ 

θάζνδν. 

Δμεγήζακε, επίζεο, πσο παξάγεηαη ε δχλακε άπσζεο ησλ απιψλ ηφ-

λησλ απφ ηελ άλνδν ή ηελ θάζνδν. 

Καζψο, ινηπφλ, ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα απιά ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ ξένπλ κέζα ζηνλ αγσγφ, επεηδή κέζα ηνπο θέξνπλ ζεκειηψδε 

ηφληα, ζπκβαίλεη ην εμήο: 

ηα ζεκεία πνπ απιά ηφληα πξσηνλίσλ ζπλαληήζνπλ απιά ηφληα ειε-

θηξνλίσλ, εθεί, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, έρνπκε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο αλφδνπ θαη είλαη ηζρπξφηεξα σο θνξηίν ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ζηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ) λα απσζνχληαη κε ηα απιά 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ θαη είλαη ηζρπξφηεξα σο θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ). 

Απφ ηελ άπσζε απηή ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη.  

 

Σν κνλσηηθφ πιηθφ ηνπ αγσγνχ θαζφινπ δελ επεξεάδεηαη ηελ πνξεία 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, αθνχ φπσο εμεγήζακε, ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη 

ελέξγεηα θαη κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ηελ χιε.  

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

θηξνλίσλ απσζνχληαη έμσ ηνπ αγσγνχ, αθνχ είραλ πιεζηάζεη πέξαλ 

(=πην θνληά) ηνπ νξίνπ ηεο θξίζηκεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπο (εμεγήζακε 

ζρεηηθά θαη ζηελ ελφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ γχξσ απφ ξεπκαηνθφξν αγσγφ ηα φζα θη εδψ 

αλαθέξνπκε). 

ηαλ ηα παξαπάλσ ζεκειηψδε ηφληα απσζεζνχλ, ζηηο ζρεηηθά καθξη-

λέο απνζηάζεηο φκσο έιθνληαη. 

Απφ ηελ έιμε ηνπο απηή παξάγεηαη κηθξνειεθηξηζκφο αιιά θαη ζεξκφ-

ηεηα. Ο κηθξνειεθηξηζκφο παξάγεηαη επεηδή έιθνληαη αληίζεηα ειεθηξη-

θά θνξηία (αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θέξνπλ ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θέξνπλ αξλεηη-

θφ ειεθηξηθφ θνξηίν). 

πλέπεηα ηνπ ειεθηξηζκνχ απηνχ, ηνπ κηθξνειεθηξηζκνχ κάιινλ, εί-

λαη θαη ε ζεξκφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξαγσγή ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

Με άιια ιφγηα, ζηνλ κηθξνειεθηξηζκφ δελ παξάγεηαη ειεθηξηζκφο 

ζπηλζήξαο, αθνχ ηα ειθφκελα ειεθηξηθά θνξηία είλαη κηθξά. Γελ παξά-
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γεηαη δειαδή π.ρ. ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο, αιιά έρνπκε κηα βξαδεία θαχ-

ζε, φπσο π.ρ. ζην ζψκα καο. 

 

Δπίζεο, είλαη θαλεξφ επίζεο φηη «Αλ ζέινπκε λα κεηψζνπκε ηελ παξα-

γσγή ζεξκφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξη-

θνχ ξεχκαηνο, ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πξέπεη λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλα-

ηή», επεηδή φζν κεηψλεηαη ε έληαζε ηφζν ιηγφηεξα θνξηία απιψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πεξλνχλ κέζα ζηνλ αγσγφ, 

επνκέλσο ηφζν ιηγφηεξα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ζα ππάξμνπλ, επν-

κέλσο ιηγφηεξε άπσζε ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ, αιιά θαη ιηγφηεξε-

κηθξφηεξε ε έιμε ηνπο, επνκέλσο θαη κηθξφηεξε ε ζεξκνθξαζία πνπ ζα 

αλαπηχμνπλ ζην λεξφ θ.ιπ. 

 

Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζε θαη ειεθηξηθή αληίζηαζε: 

 

 

 
 

Η παναπάκω εηθόκα από ημ βηβιίμ: «Ακαιοηηθή Μέζμδμξ Φοζηθήξ & 

Φεμείαξ», ακαιοηηθέξ μαζεηηθέξ εθδόζεηξ, ηόμμξ: 4, ζει. 66.   

 

ηελ εηθφλα κηα ειεθηξηθή αληίζηαζε. Γχξσ απφ ηνλ αγσγφ ππάξρεη 

κφλσζε.  

ηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, έρνπκε απιή εθαξκνγή 

ηνπ Νφκνπ ηνπ Σδάνπι, δειαδή: 

Έρνπκε απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ λα ξένπλ 

κέζα ζηνλ αγσγφ κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

ηαλ απηά πιεζηάδνπλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηφηε πιε-

ζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ α-

ληίζηνηρα.  

ηαλ φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ πιεζηάζνπλ πην θνληά απφ ην φξην ηεο θξίζηκεο απφ-

ζηαζεο (ή αιιηψο πιεζηάζνπλ ζηηο ιεγφκελεο «ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο»), ηφηε απσζνχληαη. Καηά ηελ άπσζή ηνπο απηή δηαπεξλνχλ ην κν-

λσηηθφ αγσγφ ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη πεξλνχλ ζηνλ γχξσ ηνπο 

ρψξν.  
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ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη θαη ηφηε 

παξάγνπλ ζεξκφηεηα, αξγή θαχζε, φπσο εμεγήζακε, αθνχ έιθνληαη κε-

ηαμχ ηνπο αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία. ζν πην θνληά φκσο βξίζθνληαη 

πξνο ην ζχξκα ηνπ αγσγνχ, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα θαη 

εθεί ε ζεξκφηεηα είλαη απμεκέλε επεηδή εθεί γίλνληαη πεξηζζφηεξεο θαχ-

ζεηο. 
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19. Σα ζεκειηώδε ηόληα όρη κόλνλ δηαπεξλνύλ ηελ ύιε, αιιά έι-

θνπλ θαη νιόθιεξα άηνκα θαη κόξηα κέζσ απηήο, όηαλ θέξνπλ απμε-

κέλν ην καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό ηνπο θνξηίν. 

Σα ζεκειηώδε ηόληα κπνξνύλ θαη κεηαθέξνπλ νιόθιεξα ειεθηξό-

ληα, πξσηόληα θαη λεηξόληα θαη ηα θέξνπλ ζηελ θαηεύζπλζε θίλεζήο 

ησλ. 

Η εμήγεζε όηη ηα ζεκειηώδε ηόληα όηαλ απνξξνθεζνύλ από ηνπο 

εζσηεξηθνύο πόινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπο αθαηξεί-

ηαη κέξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη θαη ην θξί-

ζηκν ζεκείν ηεο κεηαμύ ηνπο έιμεο θαη γίλεηαη κηθξόηεξν ζε απόζηα-

ζε. 

 

 

ηη ηα ζεκειηψδε ηφληα κπνξνχλ φρη απιά λα δηαπεξάζνπλ ηελ χιε 

αιιά θαη λα κεηαθέξνπλ άηνκα θαη νιφθιεξα κφξηα κέζσ απηήο κπν-

ξνχκε λα ην δνχκε θαη ζην εμήο παξάδεηγκα: 

Ήηαλ θαινθαίξη, Ινχληνο κήλαο. Έμσ είρε πνιχ δέζηα. 

Ο πεζεξφο κνπ πφηηδε ην ρσξάθη ηνπ, έλα ρσξάθη ζην νπνίν θαιιηεξ-

γνχζε 5 (πέληε) πεξίπνπ ζηξέκκαηα κε ληνκάηεο, πηπεξηέο θαη κειηηδάλεο. 

Απηφο ήηαλ αγξφηεο. 

Κάζε ηφζν, ηελ επνρή ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ αιιά θαη ηεο ζπγθν-

κηδήο, έβαδε κπξνζηά ηελ αληιία ηνπ θαη ηξαβνχζε λεξφ απφ έλα πεγάδη 

πνπ είρε εθεί.   

Σν λεξφ κεηαθεξφηαλ απφ ην πεγάδη πξνο ην ρσξάθη ηνπ κε ζηδεξέληεο 

κεηαιιηθνχο ζσιήλεο, δηακέηξνπ Φ.25 (25 ίληζεο ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο 

ηεο ζσιήλαο). Υξεζηκνπνηνχζε πεξίπνπ είθνζη έσο ηξηάληα ζσιήλεο (α-

λάινγα ηελ απφζηαζε πνπ ήζειε λα κεηαθέξεη ην λεξφ πξνο ηηο θαιιηέξ-

γεηεο). 

Βξηζθφκνπλ θη εγψ ζην ρσξάθη θαη βνεζνχζα επηθνπξηθά, φζν κπν-

ξνχζα, ηνλ πεζεξφ κνπ. Σνλ βνεζνχζα φηαλ έβαδε κπξνζηά ηελ αληιία, 

φηαλ ήζειε λα κεηαθέξεη ηα θεπεπηηθά ηνπ θ.ιπ. 

Καζψο βάδηδα κε ηελ κεγάιε δέζηα δίπια ζηηο ζσιήλεο έβιεπα φηη νη 

ζσιήλεο απηέο είραλ πδξνζηαγνλίδηα ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο. 

Μνπ θάλεθε παξάμελν ην γεγνλφο. Έζθπςα θαη πξνζπάζεζα λα δσ 

θαιχηεξα. Οη ζσιήλεο φιεο είραλ ηέηνηα ζηαγνλίδηα λεξνχ ζην εμσηεξηθφ 

ηνπο κέξνο. 

Αλαξσηήζεθα ηη λα ζπκβαίλεη. 

Ρψηεζα ηνλ πεζεξφ κνπ θη εθείλνο κνπ είπε: «Ιδξψλεη ε ζσιήλα».  

Η πεξίπησζε απηή δελ είλαη φπσο ηνλ ρεηκψλα πνπ φηαλ θάλεη θξχν 

έμσ ζην ηδάκη καο ζρεκαηίδνληαη ζηαγνλίδηα λεξνχ απφ κέζα ζην δσκά-

ηηφ καο, επεηδή ιφγσ ηνπ θξχνπ ζπκππθλψλεηαη ν πδξαηκφο θαη παξάγεη 

ζηαγνλίδηα. 

Η πεξίπησζε εδψ είλαη φηη ππάξρεη πάξα πνιχ δέζηα έμσ, πάλσ απφ 40 

βαζκνχο θαη ππνθέξνπκε κέζα ζηνλ ήιην θαζψο θηλνχκαζηε. Γελ είκα-
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ζηε ππφ ζθηά, κφλν ηα θαπέια καο θνξάκε. Δμάιινπ δελ ππάξρεη πνπζε-

λά αιινχ λεξφ ζην ρσξάθη παξά κφλν κέζα ζηελ κεηαιιηθή ζσιήλα. Η 

αηκφζθαηξα είλαη ηειείσο μεξή θαη έρεη λα ζπλλεθηάζεη αξθεηέο κέξεο.  

Απφ πνχ ινηπφλ παξάγνληαη απηά ηα ζηαγνλίδηα;  

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κέζα ζηνλ αγσγφ θαη έμσ απφ 

ηνλ αγσγφ δελ καο πείζεη, επεηδή ην λεξφ δελ κπνξεί λα πεξάζεη κέζα 

απφ ηνλ αγσγφ ζαλ πιηθφ ζψκα, επεηδή ππάξρεη ε χιε ηνπ κεηάιινπ.  

Η κφλε, φκσο, εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δψζεη θαλείο είλαη φηη απηά ηα 

ζηαγνλίδηα πξνήξζαλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζσιήλα. 

Πσο φκσο απηά ηα ζηαγνλίδηα κπφξεζαλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ηνλ 

αγσγφ, κέζα απφ ηνλ ζηδεξέληα ζσιήλα; 

Δκείο γλσξίδνπκε φηη αλ θαζίζνπκε θάησ απφ κηα ζηδεξέληα ζθεπή δελ 

πεξλάεη θαζφινπ βξνρή φζν θη αλ βξέρεη. 

Η εμήγεζε είλαη ε εμήο: 

Λφγσ ηεο αχμεζεο ηεο πίεζεο πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ ζσιήλα παξά-

γνληαη ζεκειηψδε ηφληα (ε πίεζε πξνέξρεηαη ιφγσ ηεο αληιίαο). (Βιέπε 

θαη εμήγεζε ηνπ πεηξάκαηνο Bernoulli). Με άιια ιφγηα ε πίεζε ηνπ λε-

ξνχ, πνπ πξνθαιεί ε αληιία, θάλεη ψζηε ηα πξσηφληα λα έξζνπλ πην θν-

ληά κεηαμχ ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζηηο ιεγφκελεο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο.  

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, φκσο, ηφηε απσζνχληαη κε ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. Απηά φκσο δελ εκπνδίδνληαη απφ ηελ 

χιε θαη κπνξνχλ θαη ηελ δηαπεξλνχλ (φπσο εμεγήζακε θαη ζηελ πην πά-

λσ ελφηεηα). Καζψο φκσο απσζνχληαη έιθνπλ θαη χιε απφ απηήλ πνπ 

ζπλαληνχλ ζηνλ αγσγφ, έιθνπλ δειαδή άηνκα θαη κφξηα λεξνχ. Σελ χιε 

απηή ηελ έιθνπλ κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο πφισλ, φπσο εμεγήζακε 

(δειαδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο 

πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηφζν απφ ηα πξσηφληα φζν 

θαη απφ ηα ειεθηξφληα ηνπ αγσγνχ. Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ηφζν απφ ηα πξσηφληα φζν θαη απφ ηα ειεθηξφληα ηνπ αγσγνχ). 

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, φηαλ είλαη κεγάιε ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, εμαζθνχλ αληίζηνηρα θαη κεγάιε έιμε πξνο ηα πξσηφληα θαη πξνο 

ηα ειεθηξφληα ηνπ λεξνχ πνπ θέξεη κέζα ηνπ ν αγσγφο. Έηζη κπνξνχλ 

θαη έιθνπλ φρη κφλνλ νιφθιεξα ειεθηξφληα, αιιά έιθνπλ θαη νιφθιεξα 

πξσηφληα θαη λεηξφληα (εμεγήζακε φηη ην λεηξφλην είλαη ζχλζεην ππνα-

ηνκηθφ ζσκαηίδην πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ζχγθξνπζε ελφο πξσηνλί-

νπ φηαλ έπεζε πάλσ ζε έλα ειεθηξφλην). Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν κεηα-

θέξνπλ πξνο ην κέξνο άπσζήο ηνπο πξσηφληα, λεηξφληα, ειεθηξφληα, ή 

αιιηψο κεηαθέξνπλ ην κφξην ηνπ λεξνχ «νιφθιεξν». 

Άιισζηε, ην ίδην θάλνπλ (ην φηη κεηαθέξνπλ νιφθιεξα κφξηα χιεο), θη 

φηαλ δεκηνπξγείηαη έλαο αλεκνζηξφβηινο ή φηαλ πεξλάεη δίπια απφ ην 

απηνθίλεηφ καο έλα πνιχ κεγάιν θνξηεγφ κε ηαρχηεηα θαη πεγαίλεη πέ-

ξα-δψζε ην δηθφ καο απηνθίλεην θ.ιπ. (βιέπε ζρεηηθά).  



 69 

Η ηζρχο, δειαδή, ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ φηαλ απμεζεί πνιχ κπνξεί 

λα δηαπεξάζεη απηέο ηηο ειθηηθέο δπλάκεηο ζπλνρήο ησλ κνξίσλ ηνπ ζηδή-

ξνπ θαη έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα καδί κε ηα άηνκα ή κφξηα ηνπ λεξνχ λα 

πεξάζνπλ κέζα απφ απηέο ηηο δπλάκεηο (εθφζνλ είλαη ηζρπξφηεξα απφ απ-

ηέο). Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα κεηαθέξνπλ ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο ζσ-

ιήλαο ηνπ λεξνχ απηά ηα κφξηα ηνπ λεξνχ θαη επεηδή έιθνληαη απφ ηελ 

κεηαιιηθή επηθάλεηα, επίζεο παξακέλνπλ εθεί θαη παξάγνπλ πδξνζηαγν-

λίδηα.  

Σφηε ζπκήζεθα φηη θαη ζηελ νξνθή ηνπ ζπηηηνχ κνπ παξάγνληαλ π-

δξνζηαγνλίδηα (καδί κε ην καχξν ρξψκα ηεο νξνθήο θαη ην απνηχπσκα 

ησλ ραιηθηψλ θαη ηνπ πιέγκαηνο πνπ ήδε εμεγήζακε γη’ απηφ). 

Αο δνχκε ηελ εηθφλα θαη πάιη: 

 

 
 

Σηεκ μνμθή ημο ζπηηημύ ημο ζπηηημύ μμο βιέπμομε όηη αοηή  έπεη γίκεη 

μαύνε από ηεκ ογναζία. 

Σημ εζωηενηθό, ζημ θέκηνμ ηεξ μνμθήξ (πάκω μένμξ ηεξ θωημγναθί-

αξ) όπμο ιημκάδμοκ ηα κενά ζημ απμπάκω ημοξ μένμξ ηεξ ηανάηζαξ, 

εθεί ε ογναζία είκαη πενηζζόηενε θαη ε μνμθή μαονίδεη πημ πμιύ. 
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Με αθνξκή ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, λα ζεκεηψζνπκε θαη θάηη άιιν. 

Δθεί ινηπφλ ζην ίδην ρσξάθη, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε «Μνλνιίζη» λ. 

Πξέβεδαο, ν πεζεξφο κνπ, καο έδσζε (ζηελ γπλαίθα κνπ θη εκέλα) κηα 

έθηαζε δχν ζηξέκκαηα, ζηελ νπνία εγψ θχηεςα δηάθνξα θαξπνθφξα 

δέλδξα. 

Φχηεςα πνξηνθαιηέο, βεξηθνθηέο, ζπθηέο, κεζπειηά, κειηά, θπδσληά, 

θνπκθνπάη, θ.ιπ. θαη θάζε εβδνκάδα πνπ πήγαηλα ζην ρσξάθη, πφηηδα ηα 

δέλδξα κνπ. 

Σν ρσξάθη φκσο δελ είρε λεξφ γηα λα πάξσ λεξφ λα πνηίζσ ηα δέλδξα. 

Έηζη είρα πξνκεζεπηεί θακηά δεθαξηά 16θηια πιαζηηθά δνρεία (απφ ιά-

δηα απηνθηλήησλ), ηα νπνία είρα πιχλεη θαη ηα γέκηδα κε λεξφ.  

Δπεηδή ην κεζεκέξη δελ κπνξνχζα λα ηα πνηίζσ, ηα γέκηδα απφ ην κε-

ζεκέξη κε λεξφ απηά ηα 16θηια δνρεία κνπ, ηα νπνία είρα πάλσ ζην ηξέη-

ιεξ κνπ γηα λα ηα έρσ έηνηκα ην απφγεπκα. Μφιηο, ινηπφλ, έθεπγε ε κε-

γάιε δέζηα ηνπ κεζεκεξηνχ έπαηξλα ην ηξέηιεξ κνπ, πνπ ήηαλ θνξησκέ-

λν κε ηα 16θηιά πιαζηηθά δνρεία θαη πήγαηλα λα πνηίζσ. Απηφ γηλφηαλ 

θάζε άββαην πνπ πήγαηλα ζηνλ πεζεξφ κνπ θαη ζην ρσξάθη. 

Να ζηαζνχκε εδψ ζην εμήο θαηλφκελν: 

Σα γεκάηα κε λεξφ πιαζηηθά δνρεία έκελαλ φιν ην κεζεκέξη ζηνλ ή-

ιην, πάλσ ζην ηξέηιεξ κνπ.  

Κάζε θνξά, φηαλ ην απφγεπκα έιεγρα ηα δνρεία θαη ην ηξέηιεξ κνπ, 

παξαηεξνχζα ην εμήο θαηλφκελν:  

Σα δνρεία ζην κέζνλ ησλ απέλαληη πιεπξψλ ηνπο «θνίιηαδαλ», ή γηλφ-

ηαλ θνίια. Ήηαλ δειαδή ζαλ λα ηα είρε παηήζεη θαλέλαο απφ ηηο δχν α-

πέλαληη κεγάιεο πιεπξέο ηνπο θαη ζρεκάηηδαλ ην θνίιν κέξνο ηνπο ζην 

κέζνλ ηνπο. 

Αλαξσηήζεθα ηη λα ήηαλ απηφ πάιη. 

Η εμήγεζε πνπ έδσζα ήηαλ ε εμήο: 

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ην κεζεκέξη ηνπ θαινθαηξηνχ, πα-

ξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ινηπφλ θαζψο παξάγνληαη κέζα ζην πιαζηηθφ δνρείν κε ην λεξφ, 

απσζνχληαη. Η άπσζή ηνπο θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο δχν απέλαληη πιεπξέο 

ηνπο.  

Απηέο ηψξα, θαλνληθά ζα έπξεπε λα θνπζθψλνπλ θαη φρη λα θνηιηά-

δνπλ (αθνχ απσζνχληαη αιιά δελ έιθνληαη). 

Δπνκέλσο, ηφηε: 

α) Σα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζην πιαζηηθφ δνρείν, θνξηίδνπλ ηνπο εθεί εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ζηελ κηα κεγάιε πιεπξά ηνπ πιαζηηθνχ 

δνρείνπ (εθεί δειαδή φπνπ θαηεπζχλνληαη), έζησ ηελ α, δειαδή θνξηί-

δνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηα 

πξσηφληα θαη ειεθηξφληα ηεο πιεπξάο απηήο, θη επίζεο  

β) Σα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζην πιαζηηθφ δνρείν, θνξηίδνπλ ηνπο εθεί εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζηελ άιιε κεγάιε πιεπξά ηνπ πιαζηη-
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θνχ δνρείνπ (εθεί δειαδή φπνπ θαηεπζχλνληαη), έζησ ηελ β, δειαδή 

θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ ζηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα ηεο πιεπξάο απηήο. 

Σφηε, έρεη κεησζεί ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, αθνχ έλα κεγάινο κέξνο ηνπο έρεη α-

πνξξνθεζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ 

θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο δχν πιαζηηθέο πιεπξάο ηνπ δνρείνπ καο. 

Δπνκέλσο, αθνχ δελ εμαζθείηαη ε άπσζε κεηαμχ ησλ, ηψξα κε ην 

κεησκέλν απηφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ έρνπκε απηά λα βξίζθν-

ληαη ζηηο ιεγφκελεο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, νπφηε έιθνληαη. 

Με άιια ιφγηα, φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα απνξξνθεζνχλ απφ ηνπο ε-

ζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπο αθαηξείηαη κέ-

ξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη θαη ην θξίζηκν ζε-

κείν ηεο κεηαμχ ηνπο έιμεο θαη γίλεηαη κηθξφηεξν ζε απφζηαζε. 

Μαδί ηνπο φκσο έιθνπλ θαη ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ 

ηεο χιεο ηνπ πιαζηηθνχ δνρείνπ, νπφηε ην πιαζηηθφ δνρείν θάκπηεηαη, 

θνηιηάδεη πξνο ηα κέζα.  
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20. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηθνληνύ. 

Η εμήγεζε όηη ην λεξό ζην ζηθόλη θηλείηαη αληίζεηα από ηελ δύλα-

κε ηεο βαξύηεηαο, όηαλ αλέξρεηαη ζηνλ ζσιήλα ηνπ ζηθνληνύ. 

Η εμήγεζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ πξνο ηα πάλσ, όπνπ ππάξρεη ην θελό 

αέξα. Η εμήγεζε πνπ ην θελό αέξα έιθεη ην λεξό πξνο ην κέξνο ηνπ. 

Η εμήγεζε όηη πξέπεη πνιύ γξήγνξα λα βάινπκε ην ειεύζεξν άθξν 

ηνπ θελνύ ζσιήλα ζην δεύηεξν δνρείν. 

Η εμήγεζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ έσο όηνπ αδεηάζεη ην δνρείν πνπ 

βξίζθεηαη ςειόηεξα ή ηα πγξά ζην άθξν ηνπ ζηθνληνύ θηάζνπλ ζηελ 

ίδηα ζηάζκε.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ιεγόκελεο βαξπηηθήο αιπζίδαο έι-

μεο κεηαμύ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ αηόκσλ θαη ησλ κνξίσλ ηεο ύ-

ιεο. 

 

 

Παξαπάλσ ζην θεθάιαην κε ηίηιν: «Η αθξηβψο έλλνηα ησλ απιψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Η εμήγεζε ηεο δε-

κηνπξγίαο ηεο ηάζεο ζηελ άλνδν φζν θαη ζηελ θάζνδν. Ση νλνκάδεηαη έι-

με κεηαμχ ηεο αλφδνπ θαη ηεο θαζφδνπ. Η εμήγεζε ηεο δηαθνξάο δπλακη-

θνχ. Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν ζηελ 

άλνδν θαη απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν», εμεγήζακε πσο παξάγεηαη-

δεκηνπξγείηαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ. 

Δθεί κηιήζακε γηα ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζηελ άλν-

δν, φζν θαη ζηελ θάζνδν. 

Δίδακε θαη ην ζρεηηθφ ζρήκα, φπσο παξαθάησ, 

 

 
 

Τμ παναπάκω ζπέδημ είκαη από ημ βηβιίμ: «ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. 

Αιελμπμύιμο (θαζεγεηή ημο Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ θαη Γ.Δ. Μπίιιε (Φο-

ζηθμύ), Τόμμξ Δεύηενμξ, Οπηηθή-Μαγκεηηζμόξ- Ηιεθηνηζμόξ-Αημμηθή θαη 

Πονεκηθή Φοζηθή, Έθδμζε Τνίηε, Αζήκα 1967, ζει. 151-152. 
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θαη ππνγξακκίζακε φηη «ην δπλακηθφ ζηνλ Ηιεθηξηζκφ αληηζηνηρεί 

ζηελ πίεζε ηεο Τδξνζηαηηθήο θαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ ζηελ δηαθνξά 

ηεο πίεζεο», φπσο αλαθέξζεθε ζην πην πάλσ απφζπαζκα ηνπ πξναλαθε-

ξφκελνπ βηβιίνπ. 

Να πάκε ηψξα ζην ζηθφλη. 

«ηθόλη 

Σν ζηθφλη είλαη έλαο ζσιήλαο, κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ξνή ελφο 

πγξνχ απφ κηα πςειφηεξε ζηάζκε ζε κηα ρακειφηεξε. Σν έλα άθξν ηνπ 

ζηθνληνχ πξνζαξκφδεηαη ζην δνρείν πνπ βξίζθεηαη ςειφηεξα. Σν άιιν 

άθξν ηνπ ζσιήλα ηνπνζεηείηαη ζε άιιν δνρείν, πνπ βξίζθεηαη ζε ρακε-

ιφηεξν επίπεδν. Γηα λα αξρίζεη ε ξνή, πξέπεη λα γίλεη κε θάπνην ηξφπν 

αλαξξφθεζε ηνπ πγξνχ κέζα ζην ζηθφλη. Καηφπηλ ην πγξφ εμαθνινπζεί 

λα ξέεη κέζα απφ ην ζσιήλα, αθφκα θαη φηαλ πάςεη λα ελεξγεί ε αξρηθή 

αλαξξφθεζε.  

 

 
 

 
 

Η ξνή ηνπ πγξνχ νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ηεο πίεζεο πνπ επηθξαηεί α-

λάκεζα ζηα δχν άθξα ηνπ ζσιήλα. Σν πγξφ εμαθνινπζεί λα ξέεη έσο φ-
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ηνπ αδεηάζεη ην δνρείν πνπ βξίζθεηαη ςειφηεξα ή ηα πγξά ζην άθξν ηνπ 

ζηθνληνχ θηάζνπλ ζηελ ίδηα ζηάζκε».  

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 5, ζει. 717. 

 

Δκείο επίζεο γλσξίδνπκε φηη φηαλ νη αγξφηεο πνηίδνπλ ηα ρσξάθηα 

ηνπο απφ θάπνηνλ αχιαθα, ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην ζηθφλη, αλ δελ έρνπλ 

αληιίεο. Σν ζηθφλη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη έλαο κηθξφο ζσιήλαο, πια-

ζηηθφο ζπλήζσο θαη θάλνπλ ην εμήο: 

Απηνί βάδνπλ έλα παλί-ξνχρν θαη «κπνπθψλνπλ» ηελ είζνδν-εηζαγσγή 

ηνπ ζηθνληνχ. Σν ξνχρν ην δέλνπλ κε έλα ζρνηλί πξνο ηελ έμνδν ηνπ ζη-

θνληνχ. 

Μεηά γεκίδνπλ κε λεξφ ηελ εηζαγσγή-είζνδν ηνπ ζηθνληνχ γηα λα κε 

πάξεη αέξα. 

Σφηε ηξαβνχλ απφηνκα ην ζρνηλί. Σν ξνχρν ππνρσξεί πξνο ηελ έμνδν 

ηνπ ζηθνληνχ, ζηελ ζπλέρεηα ξέεη ην λεξφ θαη αθνχ δελ έρεη πάξεη αέξα, 

ην λεξφ ηξέρεη απφ ην απιάθη ζην ρσξάθη ηνπο, παξφηη ην ζηθφλη-

ζσιήλαο ζεθψλεηαη-ππεξπςψλεηαη ιίγν ςειφηεξα ζην ζεκείν ηεο «θα-

κπνχξαο» ή ζην ζεκείν πνπ είλαη ςειφηεξα απφ ην επίπεδν ηνπ λεξνχ.  

 

Γεδνκέλα: 

ην ζηθφλη έρνπκε δχν δνρεία ή δχν επίπεδα. 

Σν πγξφ βξίζθεηαη ζην έλα δνρείν πνπ είλαη ςειφηεξα απφ ην άιιν. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Η εμήγεζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ πξνο ηα πάλσ, φπνπ ππάξρεη ην θελφ 

αέξα. Η εμήγεζε πνπ ην θελφ αέξα έιθεη ην λεξφ πξνο ην κέξνο ηνπ. 

Δκείο εμεγήζακε φηη κε ηελ  πίεζε ζε έλα πγξφ (αέξην θ.ιπ.) εμαλα-

γθάδνπκε ηα πξσηφληα λα πιεζηάζνπλ κε ηα ειεθηξφληα. ηαλ ινηπφλ ηα 

πξσηφληα πιεζηάζνπλ πην πνιχ απφ ηηο ιεγφκελεο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ηφηε παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα, ηφζν απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ ειεθηξνλίσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ηελ εμάζθεζε δπλάκεσλ άπσζεο κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Έηζη θαη’ αξρήλ ζην δνρείν ηνπ λεξνχ δεκηνπξγνχληαη ηέηνηεο δπλά-

κεηο άπσζεο. Απηφ αλ ήηαλ ζηελ ζάιαζζα απηέο νη δπλάκεηο άπσζεο ζα 

ιέγνληαλ δπλάκεηο άλσζεο. 

Με ηελ πίεζε πνπ εμαζθνχκε γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θελφ, πάιη παξά-

γνπκε ζεκειηψδε ηφληα, ελψ ζπγρξφλσο κεηψλνπκε ηελ ππάξρνπζα χιε 

ζηα ζεκεία εθείλα. 

Αλ δεκηνπξγήζνπκε θελφ, ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ ήδε δεκηνπξγήζε-

θαλ, εθεί ζην θελφ, ζα πξνθαιέζνπλ ην εμήο θαηλφκελν: Σα ζεκειηψδε 
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ηφληα ζην θελφ ηνπ ζσιήλα, έιθνπλ ζηελ ζπλέρεηα ηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφλην, θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ έιθνπλ πξνο ην κέξνο ηνπο θαη νιφθιεξα άηνκα θαη 

νιφθιεξα κφξηα ηνπ λεξνχ (εμεγήζακε πην πάλσ γηα ην ζέκα απηφ). Έ-

ηζη, ην λεξφ αξρίδεη λα ηξέρεη πξνο ηα πάλσ, φπνπ ππάξρεη ην θελφ αέξα, 

επεηδή αθξηβψο έιθεηαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

εθεί.   

Έηζη ην λεξφ κπνξεί λα αλεβαίλεη θαη λα θηλείηαη αληίζεηα κε ηελ βα-

ξχηεηα, επεηδή είλαη πην ηζρπξή ε έιμε πνπ ηνπ αζθνχλ ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα απφ ηνλ ρψξν εθείλν, παξά ε έιμε πνπ ηνπ αζθνχλ ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ηεο βαξχηεηαο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο.  

Αλ φκσο δελ ππήξρε ν θελφο ρψξνο, αιιά ππήξρε άιιν πγξφ ζηελ ζέ-

ζε ηνπ θελνχ αέξα, ηφηε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα απφ ηελ πίεζε 

ηνπ πγξνχ ζην πξψην δνρείν, ζα έθηαλαλ ζην άιιν απηφ πγξφ, αιιά ζα 

έιθνληαλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ, νπφηε δελ ζα είιθπαλ ην 

λεξφ. 

 

β) Η εμήγεζε φηη πξέπεη  λα βάινπκε πνιχλ γξήγνξα ην ειεχζεξν ά-

θξν ηνπ ζηθνληνχ ζην δεχηεξν δνρείν. 

Δμεγήζακε παξαπάλσ φηη ιφγσ ηεο πίεζεο ζην αξρηθφ-ςειφηεξν δν-

ρείν ηνπ ζηθνληνχ παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη θη εμεγήζακε φηη 

κέξνο απηψλ απσζείηαη θαη ζηνλ θελφ ρψξν πάλσ απφ ην ςειφηεξν δν-

ρείν. 

Η ζέζε φηη, κφιηο ηξαβήμνπκε ηνλ αέξα απφ ηνλ ζσιήλα, φηη φζν πην 

γξήγνξα βάινπκε ηνλ ζσιήλα ζην δεχηεξν δνρείν ηφζν θαιχηεξα γίλεηαη 

ε ξνή ηνπ λεξνχ θαη ηφζν πεξηζζφηεξν επηηπγράλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 

ζηθφλη, έρεη λα θάλεη κε ην εμήο θαηλφκελν: 

ηαλ αξγήζνπκε λα βάινπκε ηνλ ζσιήλα ζην δεχηεξν δνρείν, ηφηε εη-

ζρσξεί πεξηζζφηεξνο αέξαο κέζα ζην ζηθφλη θαη ηφηε ν αέξαο απηφο έι-

θεη ηα ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κε ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν κε ηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα ηνπ αέξα. 

Με άιια ιφγηα, νη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ απφ ηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα ηνπ εηζεξ-

ρφκελνπ αέξα, έιθνπλ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ζην θελφ κέξνο 

ηνπ ζηθνληνχ. Έηζη δελ κπνξνχλ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ζην θε-

λφ κέξνο ηνπ ζηθνληνχ πιένλ λα έιμνπλ ηα κφξηα ηνπ λεξνχ (κέζσ ησλ 

εζσηεξηθψλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ λεξνχ), αθνχ 

έρεη κεησζεί ην θνξηίν ηνπο.  

Λφγσ ηεο δηάζεζεο δειαδή κηθξνχ ή κεγάινπ κέξνπο ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ παξήρζεζαλ 

ζην ςειφηεξν δνρείν θαη έθηαζαλ ζην θελφ ζσιήλα, εμαζθείηαη αληί-
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ζηνηρα κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε έιμε πξνο ηα κφξηα ηνπ αέξα πνπ εηζδχεη 

ζην θελφ ζσιήλα θη έηζη κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπο λα έιμνπλ ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα 

ηνπ λεξνχ. 

 

γ) Η εμήγεζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ έσο φηνπ αδεηάζεη ην δνρείν πνπ 

βξίζθεηαη ςειφηεξα ή ηα πγξά ζην άθξν ηνπ ζηθνληνχ θηάζνπλ ζηελ ίδηα 

ζηάζκε.  

Δμεγήζακε παξαπάλσ φηη ιφγσ ηεο πίεζεο ζην αξρηθφ-ςειφηεξν δν-

ρείν ηνπ ζηθνληνχ παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη θη εμεγήζακε φηη 

κέξνο απηψλ απσζείηαη θαη ζηνλ θελφ ρψξν πάλσ απφ ην ςειφηεξν δν-

ρείν. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα εμαθνινπζνχλ λα ζρεκαηίδνπλ πφιν ζην ζεκείν 

φπνπ είραλ απσζεζεί, ζην θελφ κέξνο ηνπ ζσιήλα δειαδή. Απηφ, γηαηί 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ήδε απσζεζέληα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη θαη θαηά 

ηελ έιμε ηνπο απηή έιθνπλ θαη ην λεξφ. 

Ο πφινο απηφο εληζρχεηαη ζην πξψελ θελφ κέξνο ηνπ ζσιήλα αιιειε-

πηδξά κε ηα δχν δνρεία ηψξα, θαζψο ην λεξφ ξέεη απφ ην έλα δνρείν ζην 

άιιν. 

Απηφ γίλεηαη γηα ηνλ εμήο ιφγν: ην πξψην-ςειφηεξν δνρείν, π.ρ. ζην 

δνρείν α, εμεγήζακε φηη παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. ε κέξνο απφ απ-

ηά, εκείο δίλνπκε δπλαηφηεηα δηαθπγήο ηνπο ζηνλ θελφ ζσιήλα, φπνπ 

δεκηνπξγνχλ πφιν. 

γ1) Έζησ φηη ηα δχν δνρεία βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζηάζκε.  

ηελ ζπλέρεηα, ην λεξφ ξέεη πξνο ην δεχηεξν-ρακειφηεξν δνρείν π.ρ. 

ζην δνρείν β. 

Καζψο φκσο ην λεξφ πέθηεη ζην δνρείν απηφ, κε ηελ πίεζε ιφγσ ηνπ 

βάξνπο ηνπ, πάιη παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. 

Σφηε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ζην δνρείν β αιιειεπηδξνχλ κα-

γλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, κε ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ηνπ δνρείνπ α κηα έιθνληαη. Κη επεηδή ηα ζεκειηψδε απηά 

ηφληα πνπ αιιειεπηδξνχλ ζην λεξφ ηνπ δνρείνπ β θαη ζην λεξφ ηνπ δν-

ρείνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λεξφ, ζηελ νπζία βξίζθνληαη κέζα ζηνπο ε-

ζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηφζν ζηα πξσ-

ηφλην φζν θαη ζηα ειεθηξφληα ησλ δχν δνρείσλ α θαη β. Γεκηνπξγείηαη 

δειαδή κηα αιπζίδα έιμεο, παξφκνηα κε απηή πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα ε 

βαξχηεηα ηεο Γεο πξνο ηα δηάθνξα αληηθείκελά ηεο πνπ βξίζθνληαη π.ρ. 

ζηελ επηθάλεηά ηεο. 

Σφηε έρνπκε ηελ γλσζηή καο καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή αιιειεπί-

δξαζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην δνρείν β θαη ζην δνρείν α, σο 

εμήο: 
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Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ζην δνρείν β (πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ ζηα πξσηφληα φζν θαη ζηα ειεθηξφληα) ηνπ δνρείνπ β, έιθνληαη κε 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζην δνρείν α (πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ ζηα πξσηφληα φζν θαη ζηα ειεθηξφληα) ηνπ δνρείνπ α. 

Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζην δνρείν α (πνπ βξί-

ζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ζηα πξσηφληα φζν θαη ζηα ειεθηξφληα) ηνπ δνρείνπ α, έι-

θνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ζην δνρείν β (πνπ βξίζθν-

ληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ζηα πξσηφληα φζν θαη ζηα ειεθηξφληα) ηνπ δνρείνπ β. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ έιμεσλ είλαη λα κεηαθέξνληαη πιένλ ηα 

πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα, θαη κέζσ απηψλ νιφθιεξα άηνκα θαη ηειη-

θά νιφθιεξα κφξηα, απφ ην έλα δνρείν ζην άιιν.  

ηαλ φκσο εμηζσζεί ζρεδφλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην δνρείν α θαη ζην 

δνρείν β, ηφηε δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί άιιν λεξφ, αθνχ δελ ππεξηζρχεη 

ν έλαο πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ έλαληη ηνπ άιινπ (ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπ ελφο δνρείνπ έλαληη ηνπ άιινπ δνρείνπ 

δειαδή). 

Σφηε παχεη θαη κε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ απφ ην έλα δνρείν ζην άιιν. 

Αλ φκσο έρνπκε ηα δχν δνρεία ζηελ ίδηα ζηάζκε,  

γ2) Έζησ φηη ην δεχηεξν δνρείν βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξε ζηάζκε. 

ηελ πεξίπησζε απηή, εμεγήζακε φηη αξρηθά ην λεξφ ηξέρεη ζην θελφ 

κέξνο ηνπ ζσιήλα θαη κεηά ρχλεηαη ζην δεχηεξν δνρείν, ζην δνρείν β. 
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21. Δμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ε-

λέξγεηαο. 

Η εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξη-

θνύ ξεύκαηνο πξνο ηα ζεκειηώδε ηόληα. 

 

 

Λνπγδνπληθή ιάγελνο 

«Γηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθψλ θνξ-

ηίσλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηχπν ΠΤΚΝΧΣΗ, πνπ αλαθαιχθζεθε ηπραία 

απφ ηνλ Πέηεξ Βαλ Μνχζελκπξνθ, ην 1746, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Λέη-

ληελ, ζηελ Οιιαλδία. 

 

 
 

Η ινπγδνπληθή ιάγελνο, ζηελ πξψηε κνξθή ηεο, απνηειείηαη απφ έλα 

γπάιηλν δνρείν γεκάην λεξφ, κέζα ζην νπνίν είλαη βπζηζκέλε κηα βειφλα 

ή έλα θαξθί, ζηεξεσκέλα ζην θειιφ πνπ ζθξαγίδεη ην ζηφκην ηνπ δνρεί-
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νπ. Σν ΓΤΑΛΙ είλαη ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΜΟΝΧΣΗ, πνπ ρσξίδεη ηα ζεηηθά 

απφ ηα αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. Σν δνρείν θνξηίδεηαη φηαλ ε βειφλα 

ή ην θαξθί έξζνπλ ζε επαθή κε θάπνην αληηθείκελν πνπ θέξεη ειεθηξηθφ 

θνξηίν. Σφηε, ην θνξηίν ξέεη, κέζα απφ ηε βειφλα θαη ην λεξφ, πξνο ηελ 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, φπνπ ηειηθά απνζεθεχεηαη. 

Η ινπγδνπληθή ιάγελνο είλαη πην απνδνηηθή φηαλ ηα εμσηεξηθά ηνηρψ-

καηα ηνπ δνρείνπ θαιχπηνληαη κε κεηαιιηθφ θχιιν, πνπ είλαη θαιφο α-

γσγφο ηνπ ειεθηξηζκνχ, θαη επίζεο φηαλ ην θαξθί ή ε βειφλα πξνεθηα-

ζνχλ πξνο ηα θάησ, ψζηε λα εθάπηνληαη ζην εζσηεξηθφ κεηαιιηθφ θχιιν 

ηεο ζπζθεπήο». 

Πεγή: «ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ Α.Δ., απφ Kingfisher 

Books, Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο 3, ζει. 491. 

 

 

Δμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Δμεγήζακε φηη ην ειεθηξηθφ θνξηίν είλαη: α) ζεκειηψδε ηφληα πξσην-

λίσλ πνπ θνξηίδνπλ ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ (=ειεθηξφληα θνξηηζκέλα 

κε καγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο) αιιά θαη β) ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ 

θνξηίδνπλ ηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ (=ειεθηξφληα θνξηηζκέλα κε κα-

γλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο).  

Απηά ινηπφλ ηα ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, φπσο επίζεο θαη ηα ειεθηξφληα 

πνπ θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ πξνρσξνχλ πξνο ηελ ινπγδνπληθή ιάγελν (θηάιε Λέυληελ), 

κέζσ ηεο κεηαιιηθήο ξάβδνπ.  

Απηφ γίλεηαη (απηή ε δηέιεπζή ηνπο απφ ηνλ αγσγφ), γηαηί φπσο εμε-

γήζακε, ηα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ είλαη πνιιά ζε θνξηίν-ελέξγεηα, κπν-

ξνχλ θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ θαη έηζη γίλεηαη δπ-

λαηή ε δηέιεπζή ηνπο κέζσ ηνπ αγσγνχ απηνχ. Έηζη άιια πξσηφληα ηνπ 

αγσγνχ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηα ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ θνξηίν ζε-

κειησδψλ φλησλ πξσηνλίσλ θαη απηά ηα ειεθηξφληα έρνπλ ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν (ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ κε ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη 

απηά ηα εξρφκελα ειεθηξφληα ζηξέθνπλ ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο πξνο απηά ηα ξένληα-θαηαθζάλνληα ειε-

θηξφληα, αθνχ απηφο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ κε ηα νπνία έι-

θνληαη κε ηα ξένληα απηά ειεθηξφληα), ελψ άιια πξσηφληα ηνπ αγσγνχ 

πξνζαλαηνιίδνληαη κε ηα ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ θαη απηά ηα ειεθηξφληα έρνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν (ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ κε ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη απηά ηα 

εξρφκελα ειεθηξφληα ζηξέθνπλ ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο πξνο απηά ηα ξένληα ειεθηξφληα, αθνχ απηφο 
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θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ κε ηα νπνία έιθνληαη κε ηα ξένληα 

απηά ειεθηξφληα). 

Έηζη κέζα ζε απηή ηελ κεηαιιηθή ξάβδν ζπγθεληξψλνληαη ηφηε πνιιά 

ηφληα πξσηνλίσλ (=ειεθηξφληα κε ηζρπξφηεξν ην θνξηίν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν), θαζψο θαη πνιιά ηφληα 

ειεθηξνλίσλ (=ειεθηξφληα κε ηζρπξφηεξν ην θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν). 

κσο ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα απιά ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο (επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, απσζνχ-

ληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο).  

Σφηε έρνπκε ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ λα απσζνχληαη-

απνκαθξχλνληαη πξνο ηελ κηα θαηεχζπλζε, ελψ ηα άιια, ηα απιά ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ λα απσζνχληαη-απνκαθξχλνληαη πξνο ηελ άιιε θαηεχ-

ζπλζε. 

Σφηε έρνπκε ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ απιψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ ζην έλα κέξνο ηεο θηάιεο-δνρείνπ Λέυληελ θαη ηελ απνζήθεπζε 

ειεθηξηθνχ θνξηίνπ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην άιιν κέξνο ηεο θηά-

ιεο-δνρείνπ Λέυληελ. 

Με άιια ιφγηα, ε θηάιε-δνρείν Λέυληελ έρεη γίλεη ρψξνο απνζήθεπζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη κεηαηξαπεί ζε έλαλ ππθλσηή. 

Αο δνχκε φκσο πξνζεθηηθφηεξα ηα παξαπάλσ ζην επφκελν Παξάξηε-

κα 1, καδί κε ηηο επεμεγήζεηο ηνπ, φπσο αθνινπζεί ζηηο επφκελεο ζειίδεο: 
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22. Δμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ηόλησλ ειε-

θηξνλίσλ από ηελ πεξηζηξνθή ηεο ζθαίξαο ηνπ Όηην βνλ Γθνπεξίθ.  

Καηά ηελ θάζε ηεο άπσζεο κεηαμύ πξσηνλίνπ θαη ειεθηξνλίνπ, 

έρνπκε ηελ δηαθπγή ειεθηξνκαγλεηηθνύ ηνπο θνξηίνπ ζεκειησδώλ 

ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

 

Παξάξηεκα 1 

 

Αο δνχκε κεξηθά αθφκε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ην πείξακα κε 

ηελ θηάιε Λέυληελ, φπσο ηα πήξακε απφ ην Internet ζηελ δηεχζπλζε:  

http://www.protovoulia.org/morfotiko-periexomeno/thematikes/opseis-

tis-istorias-toy-ilektrismoy-18os-%E2%80%93-19os-aionas/i-fiali-toy- 

 

 
   

Η Φηάιε ηνπ Layden (ινπγδνπληθή ιάγελνο) απνηειεί ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή ε-

θεχξεζε ζπζθεπήο πνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηε κειέηε ηνπ ειεθηξηζκνχ ηνλ 18ν 

αηψλα. Με ηε Φηάιε ηνπ Layden νη πεηξακαηηζηέο θαηάθεξαλ θάηη θαηαπιεθηηθφ πνπ 

έσο ηφηε δελ κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ: λα απνζεθεχζνπλ ηνλ ειεθηξηζκφ 

ρσξίο απηφο λα ραζεί ζηε θχζε. Μηα ηειεηνπνηεκέλε κνξθή ηεο ζπζθεπήο απνδίδεηαη 

ζηνλ πεηξακαηηζηή Pieter van Musschenbroek (1692-1761), αθνχ εθείλνο κπφξεζε λα 

πεξηγξάςεη κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1745. Δπεηδή ν 

Musschenbroek πξαγκαηνπνίεζε ηα πεηξάκαηά ηνπ ζηελ πφιε Layden ηεο Οιιαλδί-

αο, ε ζπζθεπή πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηελ πφιε. ην εξγαζηήξηφ ηνπ ζην Layden, ν 

Musschenbroek θαηαζθεχαζε έλα γπάιηλν δνρείν, ην γέκηζε κε λεξφ (θαιφο αγσγφο 

ηνπ ειεθηξηζκνχ) θξαηψληαο ην ζην έλα ηνπ ρέξη. ην ηαβάλη ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ 

θξεκφηαλ κε κεηαμσηφ ζρνηλί (ην κεηάμη είλαη κνλσηηθφ πιηθφ) έλαο ζηδεξέληνο ζσ-

ιήλαο. ε θάπνην θνληηλφ κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ, ν βνεζφο ηνπ Musschenbroek 
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είρε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία κηα πεξηζηξεθφκελε ζθαίξα, φπσο απηέο πνπ είραλ ρξεζηκν-

πνηήζεη ν Otto von Guericke θαη ν Francis Hauksbee. Η ζθαίξα απηή ήηαλ ζπλδεδε-

κέλε κε ράιθηλν ζχξκα ζηε κία άθξε ηνπ ζσιήλα. Απφ ηελ άιιε άθξε ηνπ ζσιήλα 

έλα άιιν ράιθηλν ζχξκα έθεπγε θαη θαηέιεγε ζην γπάιηλν δνρείν κε ην λεξφ πνπ 

θξαηνχζε ν Musschenbroek. ηαλ έβαδε ην δάρηπιφ ηνπ ζην ζχξκα πνπ θαηέιεγε 

ζην γπάιηλν δνρείν κε ην λεξφ, έλαο ζπηλζήξαο δεκηνπξγνχηαλ θαη ην ζψκα ηνπ ηηλα-

δφηαλ απφ ην ξεχκα. Απηή ήηαλ θαη ε πξψηε ηερλεηή ειεθηξνπιεμία. ηελ πξαγκαηη-

θφηεηα ε ζπζθεπή απηή ήηαλ έλα είδνο απνζήθεπζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ (ππθλσηήο), 

αθνχ θαη κεηά ηελ παχζε ηεο πεξηζηξνθήο ηεο ζθαίξαο ν ειεθηξηζκφο παξέκελε ζηε 

Φηάιε ηνπ Layden. Σε θηάιε απηή ηελ αμηνπνίεζαλ γηα πνιιά ρξφληα νη πεξηζζφηε-

ξνη πεηξακαηηζηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ειεθηξηζκφ. Ο Βεληακίλ Φξαγθιίλνο, γηα 

παξάδεηγκα, εθηέιεζε πνιιά πεηξάκαηα κε απηή. Ο Ακεξηθαλφο επηζηήκνλαο, αθν-

ινπζψληαο ηε ζεσξία ηνπ ειεθηξηθνχ ξεπζηνχ, ππέζεζε φηη φζν ξεπζηφ κεηαθεξφηαλ 

απφ ην ζχξκα πνπ έθεπγε απφ ηελ πεξηζηξεθφκελε ζθαίξα ηφζν ξεπζηφ εηζρσξνχζε 

θαη απνζεθεπφηαλ ζηε Φηάιε ηνπ Layden. 

 

 

 
 

 

Πεηναμαηηθή δηάηαλε με Φηάιε ημο Layden.  

Επηπνωμαηηζμέκμ παναθηηθό από ηεκ έθδμζε ημο Benjamin Frank-

lin, Experiments and Observations on Electricity (1751), 

 

 

http://www.protovoulia.org/morfotiko-periexomeno/thematikes/opseis-tis-istorias-toy-ilektrismoy-18os-%E2%80%93-19os-aionas/i-proti-sysk
http://www.protovoulia.org/morfotiko-periexomeno/thematikes/diereynontas-ton-ilektrismo-me-peiramata
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Δκείο απιά λα ζεκεηψζνπκε φηη κε ηελ πεξηζηξνθή ηεο ζθαίξαο, αιιά 

θαη ηελ αιπζίδα λα ζχξεηαη ζε απηήλ, παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα, επεη-

δή ππάξρεη ζπκπίεζε ηεο χιεο. Σφηε εμαλαγθάδνπκε ηα πξσηφληα λα 

πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα εμαζθείηαη θαη λα παξάγεηαη ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ, θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαζψο 

θαη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ, απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο. Η ζπλέρεηα είλαη γλσ-

ζηή, θαζψο απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα θνξηίδνπλ ηα ειεθηξφληα, παξάγν-

ληαη απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. Απηά ξένπλ ηνλ 

αγσγφ θαη θαηαιήγνπλ ζηελ θηάιε, φπνπ δηαρσξίδνληαη αθξηβψο επεηδή 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, δειαδή κέζα ζηνλ αγσγφ, απσζνχ-

ληαλ. 

Να ην δνχκε φκσο θαη πην θάησ αλαιπηηθφηεξα, γηα λα ην θαηαιάβνπ-

κε κηα θαη θαιή. 

 

Δπεμεγήζεηο πξόζζεηεο: 

 

Να ζπκπιεξψζνπκε αθφκε ην εμήο ζηα παξαπάλσ: 

Η πεξηζηξνθή ηεο ζθαίξαο, δεκηνπξγεί πίεζε ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο 

ηεο. Καζψο δειαδή ε ζθαίξα πεξηζηξέθεηαη, νη δνκηθνί ιίζνη ησλ πξσην-

λίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, αλαγθάδνληαη λα πιεζηάζνπλ ν έλαο κε ηνλ 

άιινλ. 

ηαλ έξζνπλ φκσο ζε ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο έλα πξσηφλην θαη 

έλα ειεθηξφλην, ή έλα πξσηφλην κε άιιν πξσηφλην ή έλα ειεθηξφλην κε 

άιιν ειεθηξφλην, ηφηε ελεξγνχλ ηζρπξφηεξα κεηαμχ ηνπο ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζήο ηνπο. 

ηελ θάζε φκσο πνπ απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο, απηή ε άπσζε γίλεηαη 

κε ηελ δηάζεζε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ηφζν απφ ην 

πξσηφλην φζν θαη απφ ην ειεθηξφλην. πσο ιέκε π.ρ. ζε θάζε έιμε θεχ-

γεη έλα θβάλην ελέξγεηαο, έηζη θη εδψ, ζηελ άπσζε έρνπκε ηελ δηαθπγή 

ηέηνηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ηφζν απφ ην πξσηφλην, 

φζν θαη απφ ην ειεθηξφλην. Μάιηζηα εμαηηίαο απηήο ηεο δηαθπγήο ηνπ 

καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηνπο θνξηίνπ, ηφζν ηα πξσηφληα φζν θαη 

ηα ειεθηξφληα δελ είλαη ίδηα θαη ίζα σο πξνο ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν πνπ θέξνπλ παξφηη φια ηα πξσηφληα θέξνπλ 

ηελ ίδηα πεξίπνπ κάδα, φπσο επίζεο θαη φια ηα ειεθηξφληα.   

Δπνκέλσο, ιέκε φηη ζηελ θάζε ηεο άπσζεο ηέηνηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, φζν θαη ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (κεηαμχ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξν-

λίσλ), έρνπκε ηελ παξαγσγή θνξηίνπ-ελέξγεηαο απφ ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ ζε έλα κέξνο (πνπ επεηδή φια καδί ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ έιθνληαη, ηφηε δεκηνπξγνχλ πφιν) θαη επίζεο έρνπκε ηελ πα-

ξαγσγή θαη  θνξηίνπ-ελέξγεηαο απφ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζε έλα 

άιιν κέξνο (πνπ επεηδή φια καδί ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ 

έιθνληαη, ηφηε  δεκηνπξγνχλ πφιν). 
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Δπνκέλσο, ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο ζθαίξαο, δεκηνπξγείηαη πίεζε 

θαη ζπκπίεζε ζηηο κάδεο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ, αιιά ηφηε 

παξάγνληαη επίζεο ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ 

πφιν κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, θαη, επίζεο, παξάγνληαη θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ άιινλ έλαλ πφιν κε αξλεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν. 

ηαλ φκσο παξαρζνχλ πνιιά ηέηνηα ζεκειηψδε ηφληα, ηφηε θνξηίδνπλ 

δηάθνξα ειεθηξφληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ δψλε ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηνπο πεδίνπ θαη ηα έιθνπλ, κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπο πφινπ (ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνπλ ειεθηξφληα κέ-

ζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), ελψ 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνπλ ειεθηξφληα κέζσ ηνπ εζσ-

ηεξηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). 

Έηζη, έρνπκε ηφηε ηελ δεκηνπξγία ησλ απιψλ ηφλησλ, δειαδή απιά ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

 

ηαλ απμεζνχλ ινηπφλ πάξα πνιχ ηα απιά ηφληα, ηφηε απσζνχληαη κε-

ηαμχ ηνπο, ιφγσ ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ 

απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Σφηε, απσζνχκελα, πξνρσξνχλ (=απσζνχληαη) πξνο ην ράιθηλν ζχξκα 

(ή αιπζίδα), αγσγφ, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, θαζψο πξνζαλαηνιί-

δνληαη κε ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ (ράιθηλν ζχξκα ή αιπζίδα). 

ηελ ζπλέρεηα, θνξηίδνπλ θαη ην πιηθφ ζην νπνίν θαηαιήγνπλ. 
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23. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ζηή-

ιε ζηελ ζπζθεπή Βόιηα θαη ε απνζήθεπζή ηεο. 

 

 

Αο πάκε ηψξα, ακέζσο παξαθάησ,  θαη ζηελ λεφηεξε ζπζθεπή ηνπ Α-

ιεζάληξν Βφιηα, πάιη απφ ηελ ίδηα δηεχζπλζε ζην Internet:  

http://www.protovoulia.org/morfotiko-periexomeno/thematikes/opseis-

tis-istorias-toy-ilektrismoy-18os-%E2%80%93-19os-aionas/i-fiali-toy- 

 

«Σν 1775 ν Ιηαιφο Alessandro Volta (1745-1827) εθεχξε κηα ζπζθεπ-

ή, ε νπνία κπνξνχζε λα παξάζρεη κεγάιεο πνζφηεηεο ειεθηξηζκνχ. Με 

απηή ηε ζπζθεπή κπνξνχζε λα γεκίζεη (θνξηίζεη) κε ξεπζηφ πνιιέο Φηά-

ιεο ηνπ Layden, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζηξεθφκελεο ζθαίξεο. ε έλα 

κεηαιιηθφ πηάην ν Volta ηνπνζέηεζε έλα θχιιν πνπ απνηεινχληαλ απφ 

ξεηίλε θαη θεξί (δχν κνλσηηθά πιηθά). Δπάλσ ζην θχιιν έβαιε κηα κε-

ηαιιηθή πιάθα, ηελ νπνία κπνξνχζε λα κεηαθηλήζεη κε κηα μχιηλε ιαβή 

πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν ηεο. ηαλ έηξηβε ην κνλσηηθφ θχιιν 

θαη ηνπνζεηνχζε πάλσ ηνπ ηελ πιάθα δηαπίζησλε φηη ζε απηήλ εκθαληδφ-

ηαλ ειεθηξηζκφο. Γειαδή, κε ζεκεξηλνχο φξνπο, ε πιάθα ήηαλ θνξηη-

ζκέλε, θαη ν ειεθηξηζκφο ηεο δελ ραλφηαλ κε ηελ απνκάθξπλζή ηεο. Ο 

Volta νλφκαζε ηελ ζπζθεπή ηνπ Electroforo perpetuo (αέλαν Hιεθηξν-

θφξν), επεηδή απηή κπνξνχζε λα παξάζρεη κεγάιεο πνζφηεηεο ειεθηξη-

θνχ ξεπζηνχ ζπλερψο (αέλαα). Η ζπζθεπή ηνπ Volta ήηαλ έλαο ππθλσ-

ηήο, εχθνινο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο πνιινχο ππθλσηέο πνπ 

δνθηκάζηεθαλ απφ δηάθνξνπο πεηξακαηηζηέο ηνλ 18ν αηψλα». 

Δηθνλνζήθε: βιέπε ζηελ επφκελε ζειίδα → 

http://www.protovoulia.org/morfotiko-periexomeno/thematikes/opseis-tis-istorias-toy-ilektrismoy-18os-%E2%80%93-19os-aionas/i-fiali-toy-
http://www.protovoulia.org/morfotiko-periexomeno/thematikes/opseis-tis-istorias-toy-ilektrismoy-18os-%E2%80%93-19os-aionas/i-fiali-toy-
http://www.protovoulia.org/morfotiko-periexomeno/thematikes/opseis-tis-istorias-toy-ilektrismoy-18os-%E2%80%93-19os-aionas/i-proti-sysk
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Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ηεο απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο εδψ είλαη ε εμήο: 

 

Με ηελ ηξηβή ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο πάλσ ζην κνλσηηθφ θχιιν, πα-

ξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ.  

Δμεγήζακε παξαπάλσ, φηη κε ηελ ηξηβή εμαλαγθάδνπκε λα πιεζηά-

ζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα πξσηφληα κε ηα ειεθηξφληα, ζηελ ζπλέρεηα απσζνχ-

ληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ζηελ ζπλέρεηα παξάγεηαη καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη κα-
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γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, 

ζηελ ζπλέρεηα έρνπκε δχν πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, ζηελ ζπλέρεηα ν 

θάζε ηέηνηνο πφινο έιθεη ειεθηξφληα θαη ηφηε έρνπκε ηελ παξαγσγή α-

πιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Απηά απσζνχ-

ληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, φηαλ γίλνπλ πνιιά, νπφηε απσ-

ζνχληαη. Απσζνχκελα δε θαηαιήγνπλ ζηελ θάζε θηάιε Λέυληελ, ηηο ν-

πνίεο θαη θνξηίδνπλ, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. 

Ήδε αλαθεξζήθακε κε ιεπηνκέξεηα ζην ζέκα. 
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24. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ηελ ηξηβή. 

 

Να αλαθέξνπκε, αθφκε, ηξία παξαδείγκαηα, γηα λα γίλεη πην θαηαλνε-

ηφ ην ζέκα καο:   

1) Οη αξραίνη ιανί, φπσο θαη κεξηθνί ζεκεξηλνί άλζξσπνη ηεο δνχ-

γθιαο, άλαβαλ ηελ θσηηά κε ηελ ηξηβή ησλ μχισλ. 

Καζψο δειαδή έηξηβαλ ζπλέρεηα ηα δχν μχια πάλσ π.ρ. ζε άιιν κεγα-

ιχηεξν-πιαηχηεξν μχιν, ζηελ ζπλέρεηα άλαβαλ θσηηά, δεκηνπξγνχληαλ 

θαπλφο θαη θσηηά δειαδή. 

2) Μηα κέξα έλα απηνθίλεην πεξλνχζε ζηελ άζθαιην θαη είρε πίζσ 

ηνπ έλα ζπξφκελν-ξπκνπιθνχκελν ηξέηιεξ.  

Ξαθληθά, ζε κηα ζηξνθή ηεο αζθάιηνπ, θεχγεη ην ηξέηιεξ (πξνθαλψο 

δελ ην είρε αζθαιίζεη ζσζηά) θαη ζχξνληαλ κφλν ηνπ ζηελ άζθαιην. 

Καζψο φκσο δηήλπζε κεξηθά κέηξα θαη ζχξνληαλ κε ηνλ θνηζαδνχξν ηνπ 

λα μχλεηαη-ηξίβεηαη πάλσ ζην νδφζηξσκα, είδα λα παξάγνληαη ζπίζεο. 

3) Παιηφηεξα, ζθάβακε ηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνχ καο, ζηελ πιαγηά ηνπ 

βνπλνχ, φπνπ ην ρψκα ηνπ θήπνπ είρε θαη πνζφηεηεο απφ ζηνπξλαξφπε-

ηξα (είλαη κηα πέηξα πνπ φηαλ ηελ ρηππήζεηο παξάγεη ηζίθεο-ζπηλζήξεο). 

Καζψο ινηπφλ κε ην ηζαπί ζθαιίδακε, κφιηο ην ηζαπί ρηππνχζε πάλσ 

ζηηο κηθξέο ζηνπξλαξφπεηξεο, πεηνχζε ζπηλζήξεο. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Αο δνχκε ηελ εμήγεζε ησλ παξαπάλσ. 

Καη ζηα ηξία παξαπάλσ παξαδείγκαηα, έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο ηξη-

βήο ή ηεο πίεζεο-ζπκπίεζεο ηεο χιεο. 

Με βάζε ηα φζα είπακε παξαπάλσ, ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη γη’ απηά, δε-

ιαδή: 

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

κε λα πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα πξσηφληα κε ηα ειεθηξφληα (ή πξσηφ-

ληα κε πξσηφληα ή ειεθηξφληα κε ειεθηξφληα).   

ηαλ έξζνπλ-πιεζηάζνπλ, δειαδή, ζε ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

π.ρ. έλα πξσηφλην κε έλα άιιν πξσηφλην, ηφηε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο α-

πνζηάζεηο, ελεξγνχλ ηζρπξφηεξα κεηαμχ ηνπο ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζήο ηνπο. 

ηελ θάζε φκσο πνπ απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο, απηή ε άπσζε γίλεηαη 

κε ηελ δηάζεζε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ηφζν απφ ην 

πξψην πξσηφλην φζν θαη απφ ην δεχηεξν πξσηφλην.  

Σφηε, φπσο ιέκε π.ρ. ζε θάζε έιμε θεχγεη έλα θβάληνπ ελέξγεηαο, έηζη 

θη εδψ, ζηελ άπσζε έρνπκε ηελ δηαθπγή ηέηνηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θνξηίνπ ηφζν απφ ην πξψην πξσηφλην, φζν θαη απφ ην δεχηεξν πξσηφλην. 

Μάιηζηα εμαηηίαο απηήο ηεο δηαθπγήο ηνπ καγλεηηθνχ-

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

θηξφληα δελ είλαη ίδηα θαη ίζα σο πξνο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 
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θνξηίν πνπ θέξνπλ παξφηη φια ηα πξσηφληα θέξνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ κά-

δα, φπσο επίζεο θαη φια ηα ειεθηξφληα.  

Έηζη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο ηα 

παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ κε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ηφζν ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ 

έλαλ πφιν Α. Δπίζεο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θη απηά έιθν-

ληαη φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ άιινλ πφιν Β. 

Ο θάζε ηέηνηνο πφινο φκσο ζεκειησδψλ ηφλησλ, φηαλ απμεζεί ζε κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν, έιθεη ειεθηξφλην θαη έηζη παξάγνληαη 

ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (κε ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν), αιιά θαη 

ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (κε ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν). 

Απηφ γίλεηαη σο εμήο: 

Ο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ Α, έιθεη ειεθηξφληα κέζσ 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη έηζη 

απηά αθνχ θνξηηζηνχλ θαη απνθηήζνπλ-θέξνπλ σο θχξην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, 

θέξνπλ ζεηηθφ πιένλ ην ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν. Σφηε δειαδή παξάγνληαη 

ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ. 

Ο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ Β, έιθεη ειεθηξφληα 

κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

θαη έηζη απηά αθνχ θνξηηζηνχλ θαη απνθηήζνπλ-θέξνπλ σο θχξην καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ θαη  θέξνπλ αξλεηηθφ ην ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν. Σφηε δειαδή 

παξάγνληαη ηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Σα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ φκσο έιθνληαη κε ηα απιά ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο (αθνχ εμαηηίαο ησλ ζε-

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

ηνλίσλ λα έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο). Καζψο φκσο πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, ιφγσ απ-

ηήο ηεο έιμεο ησλ, ηφηε παξάγεηαη ειεθηξηζκφο. 

Έηζη δεκηνπξγνχληαη ζπηλζήξεο ή θαχζε ησλ μχισλ, έηζη δεκηνπξγνχ-

ληαη ζπηλζήξεο ζηελ άζθαιην θαζψο πέθηεη κε δχλακε θαη ζχξεηαη πάλσ 

ηεο ν θνηζαδνχξνο απφ ην ηξέηιεξ, έηζη δεκηνπξγνχληαη ζπηλζήξεο θα-

ζψο ην ηζαπί ρηππάεη κε δχλακε πάλσ ζηελ  ζηνπξλαξφπεηξα. 
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25. Σα ξένληα ειεθηξόληα ηνπ ειεθηξηζκνύ είλαη δύν εηδώλ: είλαη 

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

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο Μεραλήο Wims-

hurst. 

 

 

 

Ηιεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst. 

 

 

 
ρεκαηηζκόο ειεθηξηθνύ ζπηλζήξα 

 

α) Φέξνκε ηνπο αθξνδέθηεο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο ζε απφζηα-

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

νπνίνη θνξηίδνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο κε ίζα θαη αληίζεηα 

ειεθηξηθά θνξηία, ζρεκαηίδνληαη ειεθηξηθνί ζπηλζήξεο. 

β) Γηαθφπηνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο θαη πιεζηάδνπκε βαζκε-

δφλ ηνπο αθξνδέθηεο. ε κηα απφζηαζε ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζή-

ξαο θαη νη αθξνδέθηεο εθθνξηίδνληαη νιηθά ή κεξηθά. 

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

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

ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο θαη ηνλ άιινλ κε ηνλ έηεξν, ειεθηξίδνπκε 

αληίζεηα. Πιεζηάδνπκε ηνπο δχν έηζη ειεθηξηζζέληαο αγσγνχο βαζκε-

δφλ. ε κηα απφζηαζε ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο θαη νη αγσγνί 

ράλνπλ ην θνξηίν ηνπο. 

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

θχιιν ή εμ επαθήο κε ηνλ αθξνδέθηε ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο. 

Πιεζηάδνπκε απηφλ πξνο ηνλ θπιηλδξηθφ αγσγφ, ηνλ νπνίν εγγίδνπκε κε 

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

ξηθφ αγσγφ. Οη δχν αγσγνί ηψξα θέξνπλ αληίζεηα θνξηία. Αλ ηνπο πιε-
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ζηάζνπκε αξθεηά, ζα εθξαγεί κεηαμχ ηνπο ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο, ελψ 

ζπγρξφλσο ζα εθθνξηηζηνχλ νιηθά ή κεξηθά. 

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

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

θηξηθφο ζπηλζήξαο θαη ν κε θνξηηζκέλνο αγσγφο θνξηίδεηαη. 

 

πκπέξαζκα. 

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

ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο. 

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

νπνίνη θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, νη αγσγνί εθθνξηίδνληαη νιη-

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

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

γ) ηαλ ν ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ειεθηξηζκέλνπ 

θαη νπδέηεξνπ αγσγνχ, ην ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ ειεθηξηζκέλνπ αγσγνχ 

θαηαλέκεηαη ζηνπο δχν αγσγνχο. 

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

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

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζειίδα 249-250. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

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

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

ηφληα κε ηα ειεθηξφληα ή ειεθηξφληα κε ειεθηξφληα.   

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

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

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

λεξγνχλ ηζρπξφηεξα κεηαμχ ηνπο ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξ-

ηία άπσζήο ηνπο, ελεξγνχλ δειαδή ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά θνξηία ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο. 

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

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

ηαη κε ηελ δηάζεζε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηνπο θνξηίνπ πνπ 

βξίζθεηαη ηφζν ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην.  

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

θη εδψ, ζηελ άπσζε έρνπκε ηελ δηαθπγή ηέηνηνπ καγλεηηθνχ-

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

θηξφλην. Μάιηζηα εμαηηίαο απηήο ηεο δηαθπγήο ηνπ καγλεηηθνχ-

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

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

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

δα, φπσο επίζεο θαη φια ηα ειεθηξφληα.   

Έηζη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο ηα 

παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ κε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε 
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ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ). 

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

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

θηξνλίσλ θη απηά έιθνληαη φια καδί θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ άιινλ πφιν 

Β. 

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

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) έιθεη ειεθηξφληα, αθνχ εμαζθεί ηζρπξή έι-

με πιένλ ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπο πφιν, σο εμήο: 

Ο έλαο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

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

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη έηζη απηά αθνχ θνξηηζηνχλ θαη απνθηή-

ζνπλ-θέξνπλ σο θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν απηφ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, θέξνπλ ζεηηθφ πιένλ ην ειεθηξηθφ 

ηνπο θνξηίν. Σφηε δειαδή παξάγνληαη ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ. 

Ο άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

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

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη έηζη απηά αθνχ θνξηηζηνχλ θαη απν-

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

ηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη  θέξνπλ αξλεηηθφ ην ειε-

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

σλ. 

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

ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο  απνζηάζεηο (αθνχ εμαηηίαο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ θέξνπλ, έρνπκε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο), φπνπ βξίζθνληαη νη δχν αθξνδέθηεο ηεο 

ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst.  

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

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

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

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

ιεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst.  

 

ηελ ζπλέρεηα, πξνζαλαηνιίδνληαη κε ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ ηνπ 

θάζε απηνχ πφινπ-αθξνδέθηε ηνπο (εμεγήζακε φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπο απηφο γίλεηαη κέζσ ηεο έιμεο ηνπ εζσηεξηθνχ πφινπ ησλ πξσηνλίσλ 

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

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ κε ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ, 

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

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

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

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

ηφηε,  

ιφγσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη απιψλ 

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

εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

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

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

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

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

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

λσ κεραλήο. 

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

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

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

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

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

πεηδή αθξηβψο θέξνπλ αληίζεηα ηα ειεθηξηθά ηνπο θνξηία. 
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26. Δηο ηνπο θνίινπο αγσγνύο, ην ειεθηξηθό θνξηίν βξίζθεηαη κόλν 

επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο. 

Υσξίο ηα ζεκειηώδε ηόληα δελ ππάξρνπλ ειεθηξηθά θνξηία. 

 

 

 

 

«Δηο ηνπο θνίινπο αγσγνχο, ην ειεθηξηθφ θνξηίν βξίζθεηαη κφλν επί 

ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο».   

 

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

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

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζειίδα 252 (ε εηθφλα) θαη 254 ηα ιφγηα. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί, φπσο ήδε εμεγήζακε, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Σν θνίιν κέξνο ηνπ αγσγνχ, εμαλαγθάδεη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλί-

σλ αιιά θαη ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (βιέπε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, φπνπ εμεγήζακε φηη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θέξνπλ η-

ζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ, ελψ ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θέξνπλ ηζρπξφηε-

ξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ). 

Δπνκέλσο, θαζψο ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα απιά ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ πεξλνχλ κέζα ζην θνίιν κέξνο ηνπ αγσγνχ, εθεί εμαζθνχ-

ληαη ηζρπξφηεξα κεηαμχ ηνπο ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία 

άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία θέξνπλ κέζα ηνπο. 
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Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα απσζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ βξί-

ζθνληαη κέζα ζηα ξένληα απηά ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηζκνχ (=απιά ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ), νπφηε δελ ππάξρεη πιένλ 

ειεθηξηθφ ξεχκα εθεί, αθνχ ήδε εμεγήζακε ζε άιιν θεθάιαην-ελφηεηα 

φηη ρσξίο ηα ζεκειηψδε ηφληα δελ ππάξρνπλ ειεθηξηθά θνξηία. 
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27. Γελ είλαη ε ύιε ε αηηία εθείλε πνπ παξάγεη ηνλ ειεθηξηζκό 

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

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

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

κπεξηθέξεηαη έηζη, ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ηδηόηεηεο.  

Η ηεθκεξίσζε όηη πξώηα ππήξμαλ ηα ζεκειηώδε ηόληα ζηνλ θό-

ζκν, σο ελέξγεηα θαη κεηά δεκηνπξγήζεθε ε  ύιε. 

 

 

«Ηιεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst 

ηαλ ρξεηαδφκαζηε κεγάιεο πνζφηεηεο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ρξεζηκν-

πνηνχκε ηεο ειεθηξνζηαηηθέο κεραλέο. 

Μηα γλσζηή ειεθηξνζηαηηθή κεραλή είλαη θαη ε κεραλή Wimshurst. 

Καηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Άγγιν κεραληθή James Wimshurst to 1883. 

Η κεραλή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά εξγαζηήξηα 

θπζηθήο. 

 

 
 

 

Η κεραλή κε ηελ πεξηζηξνθή ησλ δχν δίζθσλ, αλαπηχζζεη αληίζεηά 

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

πνπ Leyden). 

Οη δχν ππθλσηέο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε δχν κεηαιιηθά ζηειέρε, πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε δχν αγψγηκα ζθαηξίδηα. Σα ζθαηξίδηα θαζψο ιεηηνπξγεί ε 

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

ηέο. 

Αλ πιεζηάζνπκε ηα δχν ζθαηξίδηα, γηα θαηάιιειε ηηκή ηεο έληαζεο 

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

ιεθηξηθφο ζπηλζήξαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ειεθηξφληα ηνπ αξλεηηθά 

θνξηηζκέλνπ ζθαηξηδίνπ νδεγνχληαη κέζσ ηνπ αέξα πξνο ην ζεηηθά θνξ-

ηηζκέλν, κε απνηέιεζκα ηελ εθθφξηηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Η εκθάληζε ηνπ ζπηλζήξα ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέ-

λνπ, θαηαζηξάθεθε ε «κνλσηηθή ζπκπεξηθνξά» ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα 

κεηαμχ ησλ δχν ζθαηξηδίσλ. 

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

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ιλζηη-

ηνχην), ζει. 35. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Απφ ην παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε παξαγσγή ζεκειησδψλ ηφλησλ θά-

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

έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, νπφηε έρνπκε ηελ παξαγσγή 

ζπηλζήξα. 

Να ππνγξακκίζνπκε επίζεο φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη θαη πα-

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

ιαην-ελφηεηα εμεγήζακε.   

Θέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα παξάγνπλ ζπηλζήξα θαη 

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

ιεθηξηθά θνξηία. 

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

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

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

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

δηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 

Απηφ καξηπξεί φηη πξψηα ππήξμαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα σο ελέξγεηα 

ζηνλ θφζκν θαη κεηά δεκηνπξγήζεθε ε  χιε. 
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28. Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ ηεο ειεθηξνζηαηη-

θήο κεραλήο Wimshurst. 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ θαηά ηελ αληίζεηε-

αληίζηξνθε θνξά ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst, όηαλ 

αιιάμνπκε ηελ ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηεο κεραλήο απηήο πνπ νδεγεί 

πξνο ηνλ ζηξόβηιό ηεο. 

Η πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ ηεο παξαπάλσ κεραλήο, νθείιεηαη 

ζηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

 

 

Έζησ κηα ειεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst, φπσο παξαθάησ: 

 

 
«πλδένπκε κε ην θαιψδην ηνλ έλα αθξνδέθηε ηεο ειεθηξνζηαηηθήο 

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

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

ηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δπλάκεηο πνπ ζέηνπλ ζε ηαρεία πεξηζηξνθηθή 

θίλεζε ηνλ ειεθηξηθφ ζηξφβηιν». 

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

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

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

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

ηελ παξαπάλσ ειεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst, μεθηλάεη απφ ηνλ 

έλα αθξνδέθηε ηεο έλα θαιψδην, ην νπνίν θαηαιήγεη ζην πεξηζηξεθφκελν 

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

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

ζεξα πάλσ ζηνλ ζηαζεξφ ζηχιν. 

 

ηαλ αξρίδνπκε λα πεξηζηξέθνπκε ηελ παξαπάλσ ειεθηξνζηαηηθή κε-

ραλή Wimshurst, παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα, φπσο εμεγήζακε (εμεγή-
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ζακε δειαδή φηη κε ηελ πεξηζηξνθή ελφο ζψκαηνο εμαλαγθάδνπκε λα 

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

Σφηε παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειε-

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

πεξηζηξέθνπκε ηελ παξαπάλσ κεραλή, ηφζν πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ παξάγνληαη.  

Απηά νδεγνχληαη ζηνλ αγσγφ-θαιψδην θαη ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηνλ 

πεξηζηξεθφκελν ζηξφβηιν πνπ κέρξη ηψξα (κέρξη δειαδή ηελ πεξηζηξνθή 

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

ληθή ιάγελνο ή θηάιε Λέυληελ πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ ζην θεθάιαην: 

«Δμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η 

εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκα-

ηνο πξνο ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ»). 

 

Μεηά απφ ιίγν βιέπνπκε ηνλ πεξηζηξεθφκελν ζηξφβηιν, πξάγκαηη λα 

πεξηζηξέθεηαη. 

Ση ηνλ αλάγθαζε φκσο λα πεξηζηξαθεί; 

 

Δμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη. Έηζη 

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

γνπλ πάλσ ζηνλ ειεχζεξα πεξηζηξεθφκελν γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ 

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

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

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

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

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

θηξνλίσλ θαηαιακβάλνπλ ην άιιν άθξν ηνπ ίδηνπ απηνχ πε-

ξηζηξεθφκελνπ ζηξνβίινπ. 

ηαλ φκσο ζπλερίζνπκε ηελ πεξηζηξνθή ηεο παξαπάλσ ειεθηξνζηαηη-

θήο κεραλήο, θνξηίδνληαη κε αθφκε πεξηζζφηεξα θνξηία ελέξγεηαο ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ηα άθξα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ απηνχ ζηξνβίινπ. 

Σφηε, απηά θαζψο έρνπλ απμεζεί πάξα πνιχ, εμαζθνχλ κεηαμχ ηνπο, 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ην νκψλπκφ ηνπο καγλεηηθφ θνξηίν 

άπσζεο θαη απσζνχληαη-απνκαθξχλνληαη. Μάιηζηα, φηαλ έρνπκε δχν 

νκψλπκνπο καγλεηηθνχο πφινπο πνπ απσζνχληαη, πνηέ δελ απσζνχληαη 

ζε επζεία γξακκή αιιά πάληα απσζνχληαη δηαγξάθνληεο θίλεζε εκηπε-

ξηζηξνθήο. 

Έηζη ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηνλ ειεθηξηθφ ζηξφβη-

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

ζεξα θηλνχκελε καγλεηηθή βειφλε φηαλ ηελ πιεζηάζνπκε παξάιιεια ζε 

έλα ειεθηξνθφξν θαιψδην.  

Απφ ηα δχν απηά είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ φκσο πνπ απνζεθεχνληαη 

ζηα άθξα ηνπ ειεχζεξνπ πεξηζηξεθφκελνπ ζηξνβίινπ ηεο παξαπάλσ κε-

ραλήο, ην έλα απφ ηα δχν απηά είδε παξαγφκελσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ εί-
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λαη πην ηζρπξφ ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο (είρακε εμεγήζεη φηη είλαη ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

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

ιαδή ην ηζρπξφηεξν ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, είλαη 

πνπ απσζεί ην αζζελέζηεξφ ηνπ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

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

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ, νπφηε εμαλαγθάδνληαη λα παξακέ-

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

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

φινο ν πεξηζηξεθφκελνο απηφο ζηξφβηινο ηεο παξαπάλσ ειεθηξν-

ζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη θαηά ηελ θνξά 

πνπ έρνπλ ηα ηζρπξφηεξα ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

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

 

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

ηεο ίδηαο παξαπάλσ απηήο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst, ηφηε ν 

ζηξφβηινο ζα πεξηζηξαθεί θαηά ηελ αληίζεηε θνξά.  

Απηφ δειαδή ζπκβαίλεη, επεηδή ζηνλ ζηξφβηιν ηψξα έρνπκε ηζρπξφηε-

ξα ηα παξαγφκελα θνξηία ηνπ άιινπ είδνπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, δειαδή 

είλαη ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ.  

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

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

γξάςακε κφιηο παξαπάλσ. 

(Δμεγήζακε επίζεο φηη νη δχν αθξνδέθηεο ηεο παξαπάλσ ειεθηξνζηα-

ηηθήο κεραλήο Wimshurst απέρνπλ κεηαμχ ηνπο κηθξή απφζηαζε, ψζηε 

ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα απφ ηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν ηεο κε-

ραλήο, λα κπνξνχλ λα απσζνχληαη ή αιιηψο λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη έηζη λα θαηεπζχλνληαη πξνο 

ηνπο αγσγνχο-αγσγφ ηεο κεραλήο απηήο).  

 

Πνηα είλαη φκσο ε θνξά-θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε έλαλ ζηξφ-

βηιν; 

Σελ απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα ηα ηελ δψζνπκε επζχο ακέζσο-

παξαθάησ. 
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29. Η θνξά-θαηεύζπλζε πεξηζηξνθήο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ 

πξσηνλίσλ ζε έλαλ ζηξόβηιν. 

Η θνξά-θαηεύζπλζε πεξηζηξνθήο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ 

ειεθηξνλίσλ ζε έλαλ ζηξόβηιν.  

 

 

Δμεγήζακε φηη ην ειεθηξηθφ ξεχκα θέξεη ειεθηξφληα ηα νπνία θέξνπλ 

ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ, θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

 

Πείξακα:  

Παίξλνπκε κηα απιή κπαηαξία. 

Απφ θάζε πφιν ηεο μεθηλάεη έλα κηθξφ θαιψδην πνπ ζε θάπνην δηά-

ζηεκα είλαη γπκλφ. ην δηάζηεκα ηνπ θαισδίνπ πνπ είλαη γπκλφ, απηφ ην 

πεξλνχκε πάλσ απφ κηα εξεκνχζα καγλεηηθή βειφλε. 

Σα δχν άθξα ηνπ θαισδίνπ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο πφινπο ηεο 

κπαηαξίαο δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κε απηήλ (ηα αθήλνπκε μεζχλδεηα).  

Έρνπκε δχν επηινγέο γηα ην πείξακά καο: 

 

1ε επηινγή: 

πλδένπκε πξψηα ην άθξν ηνπ θαισδίνπ καο κε ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο 

κπαηαξίαο. ην ζχξκα-θαιψδην πεξλνχλ ζεηηθά θνξηία, πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ζεηηθφ ηεο πφιν. 

Ακέζσο κεηά ζπλδένπκε θαη ην άιιν άθξν ηνπ θαισδίνπ ζηνλ αξλε-

ηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο καο.  

Μφιηο θιείζεη ην θχθισκα, παξαηεξνχκε φηη ε βειφλε θιίλεη-ζηξέθε-

ηαη πξνο ηα δεμηά, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ησλ δεηθηψλ ηνπ ξν-

ινγηνχ καο.  

 

2ε επηινγή: 

πλδένπκε πξψηα ην άθξν ηνπ θαισδίνπ καο κε ηνλ αξλεηηθφ πφιν 

ηεο κπαηαξίαο. ην ζχξκα-θαιψδην πεξλνχλ αξλεηηθά θνξηία, πνπ πξν-

έξρνληαη απφ ηνλ ζεηηθφ ηεο πφιν. 

Ακέζσο κεηά ζπλδένπκε θαη ην άιιν άθξν ηνπ θαισδίνπ ζηνλ ζεηηθφ 

πφιν ηεο κπαηαξίαο καο.  

Μφιηο θιείζεη ην θχθισκα, παξαηεξνχκε φηη ε βειφλε θιίλεη-ζηξέθε-

ηαη πξνο ηελ αληίζεηε πιεπξά, πξνο ηα αξηζηεξά, πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

πνπ είλαη αληίζεηε κε ηελ θίλεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ καο.  

 

Δπεηδή, φπσο αλαθέξακε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ είλαη απ-

ηά πνπ θέξνπλ ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, δερφκαζηε φηη απηά κέλνπλ 

ζηελ άλνδν. Δπνκέλσο, ε θίλεζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ εί-

λαη πξνο ηα δεμηά, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ησλ δεηθηψλ ηνπ ξν-

ινγηνχ καο.  
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ηελ πξψηε πεξίπησζε πνπ ζπλδένπκε πξψηα ην θαιψδηφ καο κε ηνλ 

ζεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο καο ή ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε πνπ ζπλδένπ-

κε πξψηα ην θαιψδηφ καο κε ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο καο, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην θαιψδην-αγσγφο θέξεη ηζρπξφηεξν ην ειεθηξηθφ θνξηίν 

ηνπ πφινπ εθείλνπ πνπ ζπλδέζακε πξψηα, επεηδή αθξηβψο θαηαθιχδεηαη 

απφ ηα ειεθηξφληα ηνπ πφινπ απηνχ. (ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα εμεγή-

ζακε θαη ηελ παξαγσγή ηεο αληίζεηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ζηξνβίινπ ζηελ ειεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst φηαλ ελαιιάζζνπκε 

ηα θαιψδηα ζπλδένληάο ηα πξψηα κε ηνλ έλαλ πφιν θαη κεηά κε ηνλ άι-

ινλ πφιν). 

Έηζη, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ ηα αξλεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν κέλνπλ ζηελ θάζνδν. Δπνκέλσο, ε θίλεζε ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ είλαη πξνο ηα αξηζηεξά, πξνο ηελ θαηεχζπλ-

ζε πνπ είλαη αληίζεηε κε ηελ θίλεζε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ καο. 
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30. Η εμήγεζε όηη ζηνλ ειεθηξηζκό δελ παξάγνληαη κόλνλ αξλεηη-

θά ειεθηξηθά θνξηία, αιιά παξάγνληαη θαη ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηί-

α. 

 

Αο πάκε ιίγν ζε έλα γλσζηφ καο πείξακα: 

 

Δθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο 5 

Απαηηνχκελα πιηθά: 

1. Μηα ειεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst. 

2. Έλαο ζθαηξηθφο αγσγφο δηακέηξνπ 10 cm. 

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

θξηψκαηα γηα ηελ εμάξηεζε ειεθηξηθψλ εθθξεκψλ. 

4. Έλα ηεκάρην πιαζηηθνχ θχιινπ. 

5. Γχν κνλσηηθνί ζηχινη πάλσ ζε βάζε. 

6. Γπν θαιψδηα ζχλδεζεο κήθνπο 70 cm.  

 

«α) Φέξνκε ηνπο δχν αθξνδέθηεο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο ζε 

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

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

αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία, ζρεκαηίδνληαη ειεθηξηθνί ζπηλζήξεο. 

β) Γηαθφπηνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο θαη πιεζηάδνπκε βαζκε-

δφλ ηνπο αθξνδέθηεο. ε κηα απφζηαζε ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζή-

ξαο θαη νη αθξνδέθηεο εθθνξηίδνληαη νιηθά ή κεξηθά. 

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

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

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

δνπκε αληίζεηα. Πιεζηάδνπκε ηνπο δχν έηζη ειεθηξηζζέληεο αγσγνχο 

βαζκεδφλ. ε κηα απφζηαζε ζρεκαηίδεηαη ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο θαη νη 

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

θχιιν ή εμ επαθήο κε ηνλ αθξνδέθηε ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο. 

Πιεζηάδνπκε απηφλ πξνο ηνλ θπιηλδξηθφ αγσγφ, ηνλ νπνίν εγγίδνπκε κε 

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

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

ζηάζνπκε αξθεηά, ζα εθξαγεί κεηαμχ ηνπο ειεθηξηθφο ζπηλζήξαο, ελψ 

ζπγρξφλσο ζα εθθνξηηζηνχλ νιηθά ή κεξηθά. 

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

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

θηξηθφο ζπηλζήξαο θαη ν κε θνξηηζκέλνο αγσγφο θνξηίδεηαη». 

«Πεηξάκαηα θπζηθήο θαη ρεκείαο» ΙΧΑΝΝΟΤ Λ. ΜΠΟΤΡΟΤΣΗ, 

Φπζηθνχ-Γπκλαζηάξρνπ, Βνήζεκα γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ζειίδα 249-250. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

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

αλαιχζακε θαη ηα εμεγήζακε ήδε πην πάλσ. 

 

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

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

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

γίαο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο Μεραλήο Wimshurst», φηη κε ηελ πεξηζηξνθή 

ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Η παξαγσγή ηνπ ειεθηξηζκνχ δειαδή, θαηά αλάινγν ηξφπν ζε έλα 

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

ηνλ ίδην ηξφπν: παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ θνξηίδνπλ 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ειεθηξνλίσλ θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε απιά ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη επίζεο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ 

θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφισλ άιισλ ειεθηξνλίσλ θαη 

ηα κεηαηξέπνπλ ζε απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

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

ιεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη έηζη έρνπκε ηα απιά 

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

ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ άιινλ αγσγφ. 

  

Να πξνρσξήζνπλε ηψξα γηα λα δνχκε θάηη άιιν: 

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

ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαηαιήγνπλ ζηνλ αγσγφ β. 

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

αο, απηφο ζα θνξηηζηεί. 

Δπίζεο, αλ ζπλδέζνπκε ηνλ αγσγφ β ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο 

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

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

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

ιεθηξηθά θνξηία, κε ηα νπνία θνξηίδεηαη θαη ν ζεηηθφο πφινο ηεο κπαηα-

ξίαο καο θη φρη κφλνλ ν αξλεηηθφο. 

Άιισζηε, απηφ ην βιέπνπκε θη φηαλ θνξηίδνπκε ηελ κπαηαξία ηνπ 

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

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

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

ηεο. 
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31. Η εμήγεζε ηεο ζπλερνύο κεηαθίλεζεο ηεο κεηαιιηθήο ζθαίξαο 

πνπ πιεζηάδνπκε θνληά ζηνπο πόινπο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο 

Wimshurst. 

 

 

 

«7.1. Κίλεζε θνξηηζκέλνπ ζσκαηηδίνπ κέζα ζε ειεθηξηθό πεδίν – 

Η έλλνηα ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ. 

 

Φέξλνπκε ζε επαθή ηνλ έλα πφιν ηεο κεραλήο Wimshurst κε ην ζθαη-

ξίδην ελφο ειεθηξηθνχ εθθξεκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα ζέηνπκε ζε ιεηηνπξ-

γία ηε κεραλή (εηθφλα 7.1). Σν ζθαηξίδην θνξηίδεηαη. Σφηε, παξαηεξνχκε 

φηη θηλείηαη απφ ηνλ έλα πφιν ηεο κεραλήο πξνο ηνλ άιιν. 

 

 
 

Πσο ζα κπνξνχζακε λα εξκελεχζνπκε απηφ ην θαηλφκελν ρξεζηκν-

πνηψληαο ηηο έλλνηεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ;  

Μεηαμχ ησλ πφισλ ηεο κεραλήο Wimshurst δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθφ 

πεδίν. Σν θνξηηζκέλν ζθαηξίδην ηνπ εθθξεκνχο βξίζθεηαη κέζα ζ’ απηφ. 

Σν ειεθηξηθφ πεδίν αζθεί δχλακε ζην θνξηηζκέλν ζθαηξίδην. Σν θνξηη-

ζκέλν ζθαηξίδην θηλείηαη. Δπνκέλσο, απνθηά θηλεηηθή ελέξγεηα. 
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Γλσξίδνπκε φκσο φηη ε ελέξγεηα δελ παξάγεηαη απφ ην κεδέλ, αιιά 

κεηαηξέπεηαη απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε. 

Απφ πνηα κνξθή ελέξγεηαο πξνέθπςε, ινηπφλ, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζθαηξηδίνπ; 

 

 
 

Αθνχ ην θνξηηζκέλν ζθαηξίδην βξίζθεηαη κέζα ζην ειεθηξηθφ πεδίν, 

αζθείηαη ζ’ απηφ ειεθηξηθή δχλακε. Δπνκέλσο έρεη δπλακηθή ελέξγεηα 

πνπ ηελ νλνκάδνπκε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Καηά ηελ κεηαθίλεζή ηνπ 

ζθαηξηδίνπ απφ ηνλ έλα πφιν ηεο Wimshurst ζηνλ άιιν, ε ειεθηξηθή δπ-

λακηθή ελέξγεηα κεηαηξάπεθε ζε θηλεηηθή. 

Σν πειίθν ηεο κεηαβνιήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ θνξηηζκέλνπ 

ζθαηξηδίνπ πξνο ην ζπλνιηθφ ηνπ θνξηίν (δειαδή ε κεηαβνιή ηεο ειε-

θηξηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα ειεθηξηθνχ θνξηίνπ) νλνκάδεηαη δηαθνξά 

δπλακηθνχ ή ειεθηξηθή ηάζε κεηαμχ ησλ δχν πφισλ ηεο κεραλήο. 

Γεληθά ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ Α θαη Β έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ θίλεζε ηνπ θνξηηζκέλνπ ζσκαηηδίνπ απφ ην έλα 

ζεκείν, φπνπ ην αθήλνπκε, ζην άιιν. 

 

ηε γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ, γξάθνπκε: 

               ΓΔει 

VΑΒ = ------------ 

                  q 

πνπ: 

κε VΑΒ  ζπκβνιίδνπκε ηελ ειεθηξηθή ηάζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ ηνπ 

πεδίνπ, φπσο νη δχν πφινη Α θαη Β (εηθφλα 7.2). 

ΓΔει είλαη ε δηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη ην ζσκαηίδην 

φηαλ βξίζθεηαη ζην ζεκείν Α, κείνλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ έρεη φ-
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ηαλ θηάζεη ζην ζεκείν Β, q είλαη ην ζπλνιηθφ θνξηίν ηνπ ζσκαηηδίνπ, 

πνπ κεηαθηλήζεθε». 

«ΦΤΙΚΗ» 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. 188-189. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Δδψ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

 

α) ηαλ ελεξγνπνηείηαη ν έλαο εμσηεξηθφο πφινο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο 

κεραλήο Wimshurst, ξένπλ απιά ηφληα, π.ρ.  απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ 

(=ειεθηξφληα θνξηηζκέλα κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειεθηξνλίσλ) πξνο απηφλ. 

Σφηε απηά ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ θέξνπλ απμεκέλν ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ) έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ απφ ηα πξσηφληα ηνπ ζθαηξηδίνπ ηνπ εθθξεκνχο. 

Σφηε ην ζθαηξίδην απηφ ηνπ εθθξεκνχο έιθεηαη πξνο ηνλ εμσηεξηθφ 

απηφ πφιν ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ ην αξλεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν θαη είλαη φ,ηη αθξηβψο ε θάζνδνο.  

β) ηαλ ελεξγνπνηείηαη ν άιινο εμσηεξηθφο πφινο ηεο ειεθηξνζηαηη-

θήο κεραλήο Wimshurst, ξένπλ απιά ηφληα, π.ρ. απιά ηφληα πξσηνλίσλ 

(=ειεθηξφληα θνξηηζκέλα κε ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), πξνο απ-

ηφλ. 

Σφηε απηά ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ θέξνπλ απμεκέλν ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ) έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

απφ ηα πξσηφληα ηνπ ζθαηξηδίνπ ηνπ εθθξεκνχο. 

Σφηε ην ζθαηξίδην απηφ ηνπ εθθξεκνχο έιθεηαη πξνο ηνλ εμσηεξηθφ 

απηφ πφιν ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξνπλ ην ζεηηθφ ειεθηξη-

θφ θνξηίν θαη είλαη φ,ηη αθξηβψο ε άλνδνο.  

 

Η θάζνδνο φκσο εμεγήζακε φηη θέξεη ηζρπξφηεξν ην θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ φλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ζηελ αξρή έιθεη ην ζθαηξίδην ηνπ εθθξε-

κνχο, φηαλ απηφ έξρεηαη απφ ηελ άλνδν (ζρεηηθά βιέπε θαη ζε πξνεγνχ-

κελν θεθάιαην-ελφηεηα γηα ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ άλνδν 

ζηελ θάζνδν θαη αληίζηξνθα), επεηδή ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ έιθνληαη κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ ή αιιηψο κε ηα ηζρπξφηεξα ζε 

θνξηίν ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ έρνπλ θνξηίζεη ηνπο εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ ηνπ ζθαηξηδίνπ, 

αθφηνπ απηφ είρε έιζεη ζηελ άλνδν θαη θνξηίζηεθε απφ απηήλ έηζη. Σφηε 

ην ζθαηξίδην έιθεηαη απφ ηελ θάζνδν.  
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ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ ηα πξσηφληα-ειεθηξφληα ζηνλ άιινλ εζσηεξη-

θφ-βαξπηηθφ πφιν ηνπ ζθαηξηδίνπ απηνχ, νπφηε ην ζθαηξίδην απηφ απσ-

ζείηαη απφ ηελ θάζνδν. 

 

ηαλ ην ζθαηξίδην απσζείηαη απφ ηελ θάζνδν, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο έιθεηαη απφ ηελ άλνδν, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηεο αλφδνπ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 

θέξνπλ νη θνξηηζκέλνη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ηνπ ζθαηξηδίνπ απ-

ηνχ (θαζψο έρεη θνξηηζηεί ζηελ θάζνδν ηζρπξφηεξα κε ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). 

Σφηε ην ζθαηξίδην έιθεηαη απφ ηελ άλνδν θαη κεηαθηλείηαη πξνο ηα ε-

θεί. 

ηελ ζπλέρεηα φκσο, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ νη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ησλ πξσηνλίσλ-

ειεθηξνλίσλ ηνπ ζθαηξηδίνπ απηνχ θαη ηφηε ην ζθαηξίδην απσζείηαη θαη 

πάιη απφ ηελ άλνδν. 

Έηζη ζπληειείηαη απηή ε κεηαθίλεζε ηνπ ζθαηξηδίνπ απφ ηνλ έλαλ πφ-

ιν ηεο θαζφδνπ πξνο ηελ άλνδν, αιιά θαη αληίζηξνθα απφ ηελ άλνδν 

πξνο ηελ θάζνδν κεηαμχ δειαδή ησλ δχν θνξηηζκέλσλ ζσιήλσλ-αγσγψλ 

ηεο παξαπάλσ ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst. 
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32. Η εύξεζε-ππνινγηζκόο ηεο ηηκήο άπσζεο ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ ζην ειεθηξηθό θύθισκα. 

  

 

«Δζσηεξηθή αληίζηαζε ειεθηξηθήο πεγήο 

Αο ζεσξήζνπκε ειεθηξηθή πεγή, ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο π.ρ. 4,5 v, 

ηεο νπνίαο ηνπο πφινπο ζπλδένπκε κε γλσζηή αληίζηαζε, π.ρ. R=1 Χ (ζρ. 

227). Αλ κεηξήζνπκε ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο, ζα βξνχκε φηη απηή δελ 

είλαη ίζε κε 4,5 A –φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ λφκν ηνπ Ohm –αιιά κηθξφ-

ηεξε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αληίζηαζε, ηελ νπνία πξνβάιιεη ζηελ δίνδν 

ηνπ ξεχκαηνο, απηή ε ίδηα ε ειεθηξεγεξηηθή ζηήιε θαη ηελ νπνία θα-

ινχκε εζσηεξηθή αληίζηαζε Rεζ ηεο ειεθηξηθήο ζηήιεο. …». 

 

 
 

 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΗ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ηιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 171. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Η εμήγεζε ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο ζην ζε-

κείν ηεο αληίζηαζεο, είλαη ε εμήο: 

ηα ζεκεία ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ 

πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (θη έρνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν), απσζνχληαη 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κε ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 

είλαη θνξηηζκέλα κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή εθεί βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο θη εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ε άπσζε. 
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Δπνκέλσο, ε κέηξεζε ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο ζηε παξαπάλσ εηθφλα 

είλαη κέηξεζε ηεο ηζρχνο ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Έζησ φηη ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο ζηελ παξαπάλσ εηθφλα εί-

λαη 3,5 v. 

Σν θνξηίν ή ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πξνθχ-

πηεη απφ ηελ ζπλνιηθή ηηκή ηνπ 4,5 v – 3,5 v = 1 v, ή ε ηηκή ηνπ 1 v πνπ 

ιείπεη, είλαη ε ηζρχο ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θχθισ-

κα. 
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33. Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο άπσζεο κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ κε βάζε ηελ παξαγόκελε ζεξκνθξαζία. 

Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο αληίζηαζεο θαζώο θαη γηα ηηο δηαθνξεηη-

θέο ηηκέο ζεξκόηεηαο. 

 

 

«Νόκνο ηνπ Σδάνπι 

Μαζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Σδάνπι, θαηά ην νπνίν 

παξάγεηαη ζεξκφηεηα, φηαλ κέζα απφ έλαλ ειεθηξηθφ αγσγφ δηέξρεηαη 

ειεθηξηθφ ξεχκα. Ο Σδ. Σδάνπι αλαθάιπςε πσο θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο 

κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή, ην πνζφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ εθιχεηαη 

είλαη πάληνηε αλάινγν πξνο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 

 
 
 

Έκα απιό πείναμα γηα ηεκ απόδεηλε ημο κόμμο ημο Τδάμοι. Η ζενμόηεηα 

πμο πανάγεηαη από ημ ειεθηνηθό νεύμα αολάκεη ζηαζενά ηε ζενμμθναζία 

ημο κενμύ. Τμ ζύνμα είκαη ειεθηνηθά μμκωμέκμ, αιιά δεκ εμπμδίδεη ηε 

μεηαθμνά ζενμόηεηαξ πνμξ ημ κενό. 

 

 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ Σδάνπι, ην πνζφ ηεο ζεξκφ-

ηεηαο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα ζχξκα πνπ δηαξξέεηαη απφ 

ειεθηξηθφ ξεχκα, είλαη αλάινγν πξνο ηελ αληίζηαζε ηνπ ζχξκαηνο θαη 

πξνο ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πςνπκέλε ζην ηεηξάγσλν. Αλ ζέινπκε λα 

κεηψζνπκε ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε γξακκέο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πξέπεη λα είλαη 

ε κηθξφηεξε δπλαηή».    

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο  4, ζει. 579. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Νφκνο ηνπ Σδάνπι. Μαζεκαηηθή δηαηχ-

πσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Σδάνπι, θαηά ην νπνίν παξάγεηαη ζεξκφηεηα, 

φηαλ κέζα απφ έλαλ ειεθηξηθφ αγσγφ δηέξρεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα. Ο Σδ. 

Σδάνπι αλαθάιπςε πσο θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε 

ειεθηξηθή, ην πνζφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ εθιχεηαη είλαη πάληνηε αλάινγν 

πξνο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα». 

Απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα κε ηίηιν: «32. Η εχξεζε-

ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην ειεθηξηθφ 

θχθισκα», εμεγήζακε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ άπσζεο ζην ειεθηξηθφ θχθισκα, - ρέζε (1) 

ε άιιν θεθάιαην επίζεο εμεγήζακε φηη ε ζεξκνθξαζία ζπκβαίλεη θα-

ηά ηελ άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, - ρέζε (2) 

Δπνκέλσο, 

Απφ ηηο ρέζε (1) θαη (2) ζπλάγνκε θαη ππνινγίδνπκε θαη κπνξνχκε 

λα κεηαηξέςνπκε ηελ ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ άπσζήο ηνπο ζε ζηα-

ζεξφ ειεθηξηθφ θχθισκα πνπ επηιέγνπκε σο κνλάδα, θαζψο θαη ζε ζηα-

ζεξφ ειεθηξηθφ θχθισκα πνπ δηαξξέεη δνρείν κε λεξφ.  

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε δειαδή ηελ ηζρχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο αληίζηαζεο 

θαζψο θαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζεξκφηεηαο. 
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34. Θεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ 

παξάγνληαη όηαλ πξσηόληα ή ειεθηξόληα πιεζηάζνπλ ζε απόζηαζε 

κηθξόηεξε από ηελ θξίζηκε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 

 

 

«Δπίπεδνο ππθλσηήο - Φόξηηζε 

Σππηθή κνξθή ππθλσηή είλαη ν επίπεδνο ππθλσηήο. Απνηειείηαη απφ 

δχν φκνηα ιεπηά θαη επίπεδα κεηαιιηθά θχιια (πιάθεο), πνπ βξίζθνληαη 

ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. 

Σα δχν κεηαιιηθά θχιια νλνκάδνληαη νπιηζκνί ηνπ ππθλσηή (εηθ. 

38). 

 

 
 

 

Ο επίπεδνο ππθλσηήο είλαη ε κφλε δηάηαμε κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα 

παξάγνπκε νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν θνξηίδνληάο ηνλ, κε ηε παξαθάησ 

δηαδηθαζία. 

Έζησ κηα επίπεδε κεηαιιηθή πιάθα (Α) ε νπνία έρεη ζπλδεζεί κε έλα 

ειεθηξνζθφπην (εηθ. 41), ηελ νπνία θνξηίδνπκε κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν. Μία δεχηεξε φκνηα κεηαιιηθή πιάθα (Β), πνπ είλαη γεησκέλε, 

ηνπνζεηείηαη θνληά ζηελ (Α).  

Η πιάθα (Β) απνθηά ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαζψο πιεζηάδεη ηελ 

(Α), γηαηί ειεχζεξα ειεθηξφληά ηεο, απσζνχκελα απφ ηα ειεθηξφληα ηεο 

θνξηηζκέλεο πιάθαο (Α), θεχγνπλ πξνο ηε Γε. 

Σαπηνρξφλσο, θαζψο ε πιάθα (Β) πιεζηάδεη ηελ πιάθα (Α), δηαπηζηψ-

λνπκε φηη ε πιάθα (Α) απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξν αξλεηηθφ θνξηίν.  
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Η αχμεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ηεο πιάθαο (Α) απνδεηθλχεηαη απφ 

ην πιεζίαζκα ησλ θχιισλ ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ (εηθ. 41β). Απηφ νθείιε-

ηαη ζηε κεηαθίλεζε ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα θχιια ηνπ ειεθηξν-

ζθνπίνπ θαη ηνπ ζηειέρνπο πξνο ηε πιάθα (Α), ιφγσ ησλ ειθηηθψλ δπ-

λάκεσλ Coulomb, νη νπνίεο κεγαιψλνπλ, θαζψο πιεζηάδεη ε πιάθα (Α). 

Σειηθά, νη δχν νπιηζκνί αιιειεπηδξψληαο απνθηνχλ αληίζεηα ειε-

θηξηθά θνξηία +Q θαη –Q. Σφηε ιέκε φηη ν ππθλσηήο είλαη θνξηηζκέλνο. 

Η απφιπηε ηηκή ΙQΙ ηνπ θνξηίνπ ελφο απφ ηνπο δχν νπιηζκνχο ηνπ, ιέγε-

ηαη θνξηίν ηνπ ππθλσηή. Λφγσ ηεο αλάπηπμεο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

ζηνπο αγσγνχο (Α) θαη (Β), εκθαλίδεηαη ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο, δπλα-

κηθφ VA θαη VB αληίζηνηρα. Η δηαθνξά VA - VB ή VAB νλνκάδεηαη δηαθν-

ξά δπλακηθνχ ή ηάζε ηνπ ππθλσηή». 

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

ηαχξνο, Γθνπγθνχζεο Γηψξγνο, Κνπληνχξεο Βαγγέιεο, Μνζρνβίηεο 

Νίθνο, Οβαδίαο άββαο, Πεηξφρεηινο Κιενκέλεο, ακπξάθνο Μελέιανο, 

Φαιίδαο Αξγχξεο (Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ιλζηη-

ηνχην), ζει. 31-32.  

 

 

Δπεμεγήζεηο-παξαηεξήζεηο: 

 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: 

«…Η πιάθα (Β) απνθηά ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν θαζψο πιεζηάδεη ηελ 

(Α), γηαηί ειεχζεξα ειεθηξφληά ηεο, απσζνχκελα απφ ηα ειεθηξφληα ηεο 

θνξηηζκέλεο πιάθαο (Α), θεχγνπλ πξνο ηε Γε. 

Σαπηνρξφλσο, θαζψο ε πιάθα (Β) πιεζηάδεη ηελ πιάθα (Α), δηαπηζηψ-

λνπκε φηη ε πιάθα (Α) απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξν αξλεηηθφ θνξηίν.  

Η αχμεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ηεο πιάθαο (Α) απνδεηθλχεηαη απφ 

ην πιεζίαζκα ησλ θχιισλ ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ (εηθ. 41β). Απηφ νθείιε-

ηαη ζηε κεηαθίλεζε ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα θχιια ηνπ ειεθηξν-
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ζθνπίνπ θαη ηνπ ζηειέρνπο πξνο ηε πιάθα (Α), ιφγσ ησλ ειθηηθψλ δπ-

λάκεσλ Coulomb, νη νπνίεο κεγαιψλνπλ, θαζψο πιεζηάδεη ε πιάθα (Α)». 

Δμεγήζακε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ (πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ή ηα ειε-

θηξφληα ηεο πιάθαο Β), απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ (πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη ε πιάθα Α). 

Δπεηδή ε πιάθα Β είλαη γεησκέλε, ηφηε ηα απσζνχκε ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ ηεο πιάθαο Β απσζνχληαη πξνο ην έδαθνο. 

Απηή είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο γείσζεο. 

Παξφηη ην θνξηίν ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο ζεσξείηαη ζεηηθφ (θη έπξεπε 

ηα ζεηηθά θνξηία ηεο πιάθαο Β λα απσζνχληαη κε ηα ζεηηθά θνξηία ηεο 

επηθάλεηαο ηεο Γεο), φκσο ιφγσ ηεο ηζρπξφηεξεο άπσζεο πνπ πθίζηαληαη 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο πιάθαο Β, απσζνχληαη πξνο ηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο. 
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35. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δίνδεο ειεθηξνληθήο ιπρλίαο 

σο βαιβίδα ξεύκαηνο ή ε εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο αλνξζσηή 

ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο . 

 

 

«279. Γίνδε ειεθηξνληθή ιπρλία. 

Απφ ηε δίνδε ειεθηξνληθή ιπρλία κπνξεί λα πεξάζεη ειεθηξηθφ ξεχκα, 

κφλν θαηά κία θνξά γη’ απηφ θαη ιέγεηαη βαιβίδα ξεύκαηνο. 

Απνηειεί ηνλ απινχζηεξν ηξφπν ειεθηξνληθήο ιπρλίαο θαη απνηειεί-

ηαη απφ γπάιηλν ζσιήλα ζηνλ νπνίν έρνπκε δεκηνπξγήζεη πςειφ θελφ (ε 

πίεζε ηνπ αεξίνπ κέζα ζην ζσιήλα, είλαη πεξίπνπ 10
-6 

mmHg). Μέζα ζ’ 

απηφλ, βάδνπκε παξάιιεια δχν ειεθηξφδηα ζπξκάηηλα (λήκαηα). Σν έλα 

απνηειεί ηελ θάζνδν Κ πνπ θαηαιήγεη εμσηεξηθά ζε δχν αθξνδέθηεο∙ απ-

ηνί, ζπλδένληαη δηακέζνπ αληίζηαζεο κε ειεθηξηθή πεγή θαη έηζη ε θά-

ζνδνο ζεξκαίλεηαη (ζρ. 385). Σφηε, φκσο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα 

αξρίζνπλ λα εθπέκπνληαη ειεθηξφληα απφ απηήλ. Γη’ απηφ ε θάζνδνο θα-

ηαζθεπάδεηαη ζε ζρήκα ειάζκαηνο, ψζηε λα έρεη κεγαιχηεξε επηθάλεηα 

θαη έηζη λα εθπέκπνληαη απφ απηή, πεξηζζφηεξα ειεθηξφληα ζηελ κνλάδα 

ηνπ ρξφλνπ. 

 

 
 

 

Σν άιιν ζχξκα πνπ ππάξρεη ζηνλ αεξφθελν ζσιήλα, απνηειεί ηελ ά-

λνδν Α, πνπ έρεη ζπλήζσο θπιηλδξηθφ ζρήκα θαη πεξηβάιιεη ηελ θάζνδν 

(ζρ. 386). Γηα λα δηαηεξείηαη ζπλέρεηα ε άλνδνο ζε ζεηηθφ δπλακηθφ, 

ζπλδέεηαη κε ην ζεηηθφ πφιν ειεθηξηθήο πεγήο, πνπ ν άιινο ηεο πφινο 
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ζπλδέεηαη κε ηελ θάζνδν αθνχ παξεκβάιινπκε έλα κηιιηακπεξφκεηξν. 

Σν δεχηεξν απηφ θχθισκα, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ άλνδν, ηελ πεγή θαη 

ην φξγαλν, ιέγεηαη αλνδηθό θύθισκα. ηαλ ην αλνδηθφ θχθισκα είλαη 

θιεηζηφ, δηαηεξείηαη απφ ηελ πεγή κηα δηαθνξά δπλακηθνχ VA – VK = Vα 

αλάκεζα ζηελ άλνδν θαη ηελ θάζνδν, ε νπνία ιέγεηαη αλνδηθή ηάζε.  

Δπίζεο, ε ηάζε Ve πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα άθξα ηεο θαζφδνπ, ιέγε-

ηαη ηάζε ζέξκαλζεο θαη ην ξεχκα iα πνπ δηαξξέεη ην αλνδηθφ θχθισκα, 

ιέγεηαη αλνδηθό ξεύκα.  

ηαλ ε θάζνδνο βξίζθεηαη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ην 

κηιιηακπεξφκεηξν δελ δίλεη θακία έλδεημε, αλεμάξηεηα ηεο εθαξκνδφκε-

λεο αλνδηθήο ηάζεο. Ο ρψξνο κεηαμχ αλφδνπ-θαζφδνπ ζπκπεξηθέξεηαη 

ζαλ κνλσηήο. Καηφπηλ αλ θέξνπκε ηελ θάζνδν ζηε ζεξκνθξαζία ππξά-

θησζεο, ηφηε ζα παξαηεξήζνπκε απφθιηζε ηνπ δείθηε ηνπ κηιιηακπεξν-

κέηξνπ. 

Απηφ δείρλεη φηη ην αλνδηθφ θχθισκα δηαξξέεηαη απφ ην αλνδηθφ ξεχ-

κα iα. 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα δχν ειεθηξφδηα βξίζθνληαη ην έλα θνληά 

ζην άιιν θαη φηη ε ζεξκνθξαζία ηεο θαζφδνπ είλαη αξθεηά ςειή, παξα-

ηεξνχκε έλα πνιχ αζζεληθφ ξεχκα κε αλνδηθή ηάζε κεδέλ ή αθφκε θαη 

κε κηθξέο αξλεηηθέο ηηκέο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νξηζκέλα ειεθηξφληα 

εμέξρνληαη απφ ην κέηαιιν κε ηέηνηα ηαρχηεηα ψζηε λα κπνξνχλ λα θηά-

ζνπλ κέρξη ηελ άλνδν. 

Σα ειεθηξφληα κε κηθξέο ηηκέο θηλεηηθήο ελέξγεηαο επηζηξέθνπλ ζηελ 

θάζνδν. 

Γηα λα πεηχρνπκε ζην αλνδηθφ ξεχκα πνιιψλ mA αξθεί ε ζεηηθή αλν-

δηθή ηάζε λα είλαη κεξηθψλ δεθάδσλ Volt. 

Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα λα δηαξξέεηαη απφ ξεχκα κία δίνδε 

πξέπεη ε κελ θάζνδνο απηήο λα βξίζθεηαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ε δε 

αλνδηθή ηάζε VA – VK = Vα λα είλαη ζεηηθή , δειαδή ην ειεθηξφδην ηεο 

αλφδνπ λα ζπλδέεηαη κε ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. ηαλ ε 

αλνδηθή ηάζεVα είλαη ζεηηθή, ην ειεθηξηθφ ξεχκα κεηαμχ αλφδνπ-

θαζφδνπ επηηαρχλεη ηα ειεθηξφληα κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ ειε-

θηξνλίσλ πνπ θηάλνπλ ζηελ άλνδν ζηε κνλάδα ρξφλνπ βαίλεη ζπλέρεηα 

απμαλφκελνο, φηαλ απμάλεηαη ε αλνδηθή ηάζε Vα.  

ηαλ ε άλνδνο είλαη αξλεηηθή απσζεί ηα ειεθηξφληα θαη έηζη δελ θιεί-

λεη ην θχθισκα, κε απνηέιεζκα λα κελ πεξλάεη ξεχκα. Γη’ απηφ νη δίνδεο 

ιπρλίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ αλνξζσηέο ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκα-

ηνο, γηαηί αλ εθαξκφζνπκε αξλεηηθή αλνδηθή ηάζε, ην αλνδηθφ ξεχκα εί-

λαη κεδέλ. 

Δπεηδή ε θάζνδνο ζεξκαίλεηαη πνιχ ηελ θαηαζθεπάδνπκε κε έλα πιηθφ 

πνπ έρεη πνιχ ςειφ ζεκείν ηήμεο (ζπλήζσο βνιθξάκην)». 

«ΦΤΙΚΗ», Σφκνο 3Β, Γεληθή Δπηκέιεηα Κσλ. Παπατσάλλνπ, Αθα-

δεκατθνχ, θαζεγεηνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ, 

Αζήλα 1979, ζειίδεο: 202-206. 
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Δπεμεγήζεηο: 

ηαλ ε θάζνδνο είλαη αξλεηηθή θαη ε άλνδνο ζεηηθή, ηφηε ηα ειεθηξφ-

ληα κεηαθηλνχληαη απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν, θαλνληθά. 

Αλ φκσο ζηελ ζέζε ηεο αλφδνπ, δψζνπκε αξλεηηθφ θνξηίν, ηφηε ηα 

ειεθηξφληα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ θάζνδν θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Δπίζεο, ηα ειεθηξφληα ηεο αλφδνπ ηφηε θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Αλ ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (ηφζν ησλ ειεθηξνλί-

σλ ησλ εθπεκπφκελσλ απφ ηελ θάζνδν, φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 

δίλνπκε ζηελ άλνδν) απμήζνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο 

θνξηίν, ζπκβαίλεη ην εμήο: 

α) Απσζνχληαη νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ ησλ εθπεκπφκελσλ απφ ηελ θάζνδν ειεθηξνλίσλ αθελφο, κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ησλ δνκηθψλ ιί-

ζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ, εθείλσλ πνπ ήδε ρνξεγήζακε ζηελ άλνδν αθεηέ-

ξνπ. Απηφ ην θαηλφκελν γίλεηαη φηαλ είλαη θνξηηζκέλνη απηνί νη εζσηε-

ξηθνί πφινη, ή φηαλ έρνπκε απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη απιά ηφληα πξσ-

ηνλίσλ. 

Δμαηηίαο απηνχ έρνπκε ηελ άπσζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ απηψλ ε-

ιεθηξνλίσλ. (Δμεγήζακε ήδε φηη εμαηηίαο ηεο θφξηηζεο απηψλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ κε ην ίδην-νκφζεκν ειεθηξηθφ θνξηίν, ηφηε απηνί απσζνχληαη). 

β) Απσζνχληαη νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ ησλ εθπεκπφκελσλ απφ ηελ θάζνδν ειεθηξνλίσλ αθελφο, κε ηνπο ε-

ζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ησλ ειεθηξν-

λίσλ εθείλσλ πνπ ήδε ρνξεγήζακε ζηελ άλνδν αθεηέξνπ. Απηφ ην θαη-

λφκελν γίλεηαη φηαλ είλαη θνξηηζκέλνη απηνί νη εζσηεξηθνί πφινη, ή φηαλ 

έρνπκε απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ.  

Δμαηηίαο απηνχο έρνπκε ηελ άπσζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ απηψλ ε-

ιεθηξνλίσλ. (Δμεγήζακε ήδε φηη εμαηηίαο ηεο θφξηηζεο απηψλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ κε ην ίδην-νκφζεκν ειεθηξηθφ θνξηίν, ηφηε απηνί απσζνχληαη).  

Με άιια ιφγηα ππάξρεη δηπιή άπσζε ησλ εξρφκελσλ ειεθηξνλίσλ 

πξνο ηελ άλνδν.  

Δπνκέλσο, έηζη εξκελεχεηαη ε εμήο ζέζε: «ηαλ ε άλνδνο είλαη αξλε-

ηηθή απσζεί ηα ειεθηξφληα θαη έηζη δελ θιείλεη ην θχθισκα, κε απνηέιε-

ζκα λα κελ πεξλάεη ξεχκα. Γη’ απηφ νη δίνδεο ιπρλίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζαλ αλνξζσηέο ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, γηαηί αλ εθαξκφζνπκε 

αξλεηηθή αλνδηθή ηάζε, ην αλνδηθφ ξεχκα είλαη κεδέλ». 

 

Να ζεκεηψζνπκε θαη ηα εμήο πνιχ βαζηθά: 

 

1) Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: «Καηφπηλ αλ θέξνπκε ηελ θάζνδν ζηε 

ζεξκνθξαζία ππξάθησζεο, ηφηε ζα παξαηεξήζνπκε απφθιηζε ηνπ δείθηε 

ηνπ κηιιηακπεξνκέηξνπ». 
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Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία έρνπκε αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (γηαηί απηά θνξηίδνπλ 

κε ηελ ζεηξά ηνπο ηνχο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ζηα ειεθηξφληα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ θάζνδν). Δμεγή-

ζακε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα.  

Έηζη γίλεηαη δπλαηφ λα απμήζνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπο θαη ηελ ηζρχ ηνπο, 

επεηδή θαζψο θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ (ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξνλίσλ) εμαζθνχλ 

ηζρπξφηεξεο ηηο απψζεηο ησλ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ ησλ 

ειεθηξνλίσλ).  

 

2) Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: «ηαλ ε θάζνδνο βξίζθεηαη ζηε ζεξ-

κνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ην κηιιηακπεξφκεηξν δελ δίλεη θακία έλδεη-

με, αλεμάξηεηα ηεο εθαξκνδφκελεο αλνδηθήο ηάζεο. Ο ρψξνο κεηαμχ α-

λφδνπ-θαζφδνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ κνλσηήο. Καηφπηλ αλ θέξνπκε ηελ 

θάζνδν ζηε ζεξκνθξαζία ππξάθησζεο, ηφηε ζα παξαηεξήζνπκε απφθιη-

ζε ηνπ δείθηε ηνπ κηιιηακπεξνκέηξνπ». 

Βέβαηα, κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα. ηελ θάζνδν ινηπφλ ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ απσζνχλ ηφηε ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ θη απηά ηα 

ηειεπηαία απσζνχληαη απφ ηελ θάζνδν θαη κεηαηξέπνληαη ζε απιά ηφληα 

ειεθηξνλίσλ. 

Αλ φκσο ε θάζνδνο θέξεη ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, δελ παξάγεη 

ηφηε ηέηνηα κεγάια θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ θη έηζη δελ έρνπκε άπσζε 

ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν, αλεμάξηεηα ηη ζπκβαίλεη ζηελ άλνδν. 

 

3) Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: «ηαλ ε άλνδνο είλαη αξλεηηθή απσζεί 

ηα ειεθηξφληα θαη έηζη δελ θιείλεη ην θχθισκα, κε απνηέιεζκα λα κελ 

πεξλάεη ξεχκα». 

Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ δψζνπκε αξλεηηθφ θνξηίν ζηελ άλνδν, ηφηε έ-

ρνπκε εθεί ειεθηξφληα κε απμεκέλν ειεθηξηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Απηά απσζνχλ ηα νκψλπκά ηνπο κα-

γλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ άιισλ ειεθηξνλίσλ πνπ έξρεηαη 

απφ ηελ θάζνδν, αθνχ είλαη ειεθηξηθά νκφζεκα (φπσο ήδε εμεγήζακε 

πην πάλσ), νπφηε δηαθφπηεηαη ην θχθισκα.  

Η εμήγεζε φηη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ελφο ειεθηξν-

λίνπ εμαζθεί νκψλπκε δχλακε πξνο έλα άιιν ειεθηξφλην νθείιεηαη, φ-

πσο έρνπκε εμεγήζεη θαη αιινχ, ζην εμήο θαηλφκελν: 

ην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε ειεθηξνλίνπ έρνπκε δχν εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο: έλαλ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη έλαλ 

άιινλ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 
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Αλ ην έλα ειεθηξφλην είλαη θνξηηζκέλν κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (π.ρ. ζηελ άλν-

δν), ηφηε θνξηίδεηαη ν εζσηεξηθφο βαξπηηθφο ηνπ πφινο κε απηφ ην είδνο 

καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Δπίζεο, αλ έλα άιιν ειεθηξφλην είλαη θνξηηζκέλν κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (π.ρ. ζηελ 

θάζνδν), ηφηε θνξηίδεηαη ν εζσηεξηθφο βαξπηηθφο ηνπ πφινο κε απηφ ην 

είδνο καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ. 

Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα φκσο, ελψ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο 

έιθνληαη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη θαη ηφηε έρνπκε 

ηελ κεηαμχ ηνπο άπσζε. Έηζη, αλ έρνπκε ηέηνηα θνξηηζκέλα ειεθηξφληα 

κε ηζρπξά καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ ηα κελ, θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηα δε, ηφηε ζηηο ζρε-

ηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη θαη ην ειεθηξηθφ θχθισκα δηαθφ-

πηεηαη, δελ θιείλεη. 

ζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλνξζσηή λα επεμεγήζνπκε κηα ηα 

εμήο, φπσο ζηελ επφκελε ελφηεηα-θεθάιαην. 
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36. Η εμήγεζε ηεο αθξηβνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνξζσηή. 

 

 

«20.1 Γεληθά 

[...] Οη αλνξζσηέο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ηνπ 

ξεχκαηνο ζηε κηα θαηεχζπλζε ξνήο (θαηεχζπλζε δηειεχζεσο) θαη λα ε-

κπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ζηελ άιιε θαηεχζπλζε (θαηεχζπλζε θξαγήο). 

Απηφ επηηπγράλεηαη, επεηδή ε αληίζηαζή ηνπο είλαη πνιχ κηθξή ζηελ θα-

ηεχζπλζε δηειεχζεσο θαη πνιχ κεγάιε ζηελ θαηεχζπλζε θξαγήο. 

Σα ζπνπδαηφηεξα είδε αλνξζσηψλ είλαη νη ιπρλίεο πςεινχ θελνχ, νη 

ιπρλίεο αεξίσλ, νη μεξνί αλνξζσηέο θαη νη θξπζηαιιηθνί αλνξζσηέο». 

«Ηιεθηξνηερλία ΙΙ», Γεσξγίνπ Κ. Κνθθηλάθε (ηαθηηθνχ θαζεγεηνχ 

παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ), Γεσξγίνπ Ισάλ. Καξχδε (Γηπι. Ηιεθηξνιφγνπ 

κεραληθνχ), Δπγελίδεην Ίδξπκα, Α΄ έθδνζε, Αζήλα 1999, ζει. 180. 

 

 

Δπεμεγήζεηο. 

 

ην πην πάλσ έρνπκε λα ζπκπιεξψζνπκε φηη ε κε δηέιεπζε ηνπ ειε-

θηξηθνχ ξεχκαηνο εμεγείηαη επεηδή δελ ππάξρεη πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

πξσηνλίσλ ησλ ππξήλσλ ζηα άηνκα ηνπ αγσγνχ πξνο ηα ξένληα ειε-

θηξφληα.  

Σφηε ηα ξένληα ειεθηξφληα δελ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ κε απ-

ηά ηα πξσηφληα, κε ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο, θη απηφο είλαη ν ιφγνο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζηνλ αγσγφ θ.ιπ. 

Αλ ζηελ ζέζε ηνπ αλνξζσηή έρνπκε δχν δηαθνξεηηθά ζψκαηα, ην έλα 

απφ ηα νπνία δελ πξνζαλαηνιίδεηαη (βι. παξαπάλσ) πξνο ηα ξένληα ειε-

θηξφληα, εθεί ζην πιηθφ πνπ δελ πξνζαλαηνιίδεηαη δελ ζα ππάξρεη ξνή 

ησλ ειεθηξνλίσλ.  

Η ξνή ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ γίλεηαη κφλνλ πξνο ην κέξνο, φπνπ: 

Ο εζσηεξηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (ή πξσην-

λίσλ) ζηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ βξίζθνληαη ππφ γσλία πξνο ηα ξένληα 

ειεθηξφληα, αιιά εμαζθείηαη έιμε ηνπο. Λέκε ηφηε φηη νη εζσηεξηθνί πφ-

ινη ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ φηαλ δελ πξνζαλαηνιίδνληαη, δειαδή, ην 

επίπεδφ ηνπο ζρεκαηίδεη απφθιηζε απφ ην επίπεδν ησλ δχν εζσηεξηθψλ 

πφισλ ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ. Σφηε δελ εμαζθείηαη έιμε κε απηνχο, 

αιιά αληίζεηα εμαζθείηαη θαη άπσζε. Σφηε ηα ξένληα ειεθηξφληα ζπλα-

ληνχλ «θξαγκφ» θαη δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζηνλ αγσγφ, αθξηβψο ε-

πεηδή απσζνχληαη απφ ηα νκψλπκά ηνπο καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά 

θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ. 
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37. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξηόδνπ ειεθηξνληθήο ιπρλίαο. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιέγκαηνο ζηελ ηξίνδν ιπρλία. 

 

 

«283. Σξίνδε ειεθηξνληθή ιπρλία 

Αλάκεζα ζηελ θάζνδν θαη ηελ άλνδν κηαο δίνδεο ειεθηξνληθήο ιπρλί-

αο, βάδνπκε έλαλ ειεθηξφδην δηάηξεην, πνπ ην ζπλδένπκε κε ηνλ αξλε-

ηηθφ πφιν κηαο πεγήο, ηεο νπνίαο ν ζεηηθφο πφινο, ζπλδέεηαη κε ηελ θά-

ζνδν ηεο δίνδεο (ζρ. 393). 

Σφηε ε ιπρλία νλνκάδεηαη ηξίνδε θαη ην δηάηξεην ειεθηξφδην νλνκά-

δεηαη πιέγκα. Σν πιέγκα έρεη ζπλήζσο ζρήκα ζσιελνεηδνχο θαη πεξη-

βάιιεη ηελ  θάζνδν πνπ απνηειείηαη απφ ιεπηφ ζχξκα (ζρ. 394). Οη νπέο 

ηνπ πιέγκαηνο ρξεζηκεχνπλ γηα λα πεξλνχλ απφ απηέο ηα ειεθηξφληα θαη 

κάιηζηα κφλν απφ ηα ζεκεία πνπ έρνπλ ζεηηθφ δπλακηθφ.  

 

 
 

 

Υξεζηκόηεηα ηνπ πιέγκαηνο. 

Παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 395 ηε ζπλδεζκνινγία ηεο ηξίνδεο. Απφ ηελ 

εζσηεξηθή ηεο θαηαζθεπή, είδακε φηη παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηελ ά-

λνδν θαη ηελ θάζνδν ην πιέγκα. Η δηαθνξά δπλακηθνχ αλάκεζα ζηελ θά-

ζνδν θαη ην πιέγκα ιέγεηαη ηάζε πιέγκαηνοVg. Αλ ε ηάζε πιέγκαηνο 

είλαη ζεηηθή, αλ δειαδή ηνπ δπλακηθφ ηνπ πιέγκαηνο είλαη ζεηηθφ ζπ-

γθξηηηθά κε ην δπλακηθφ ηεο θαζφδνπ, είλαη πην ηζρπξή ε έληαζε ηνπ 

ξεχκαηνο πνπ παξάγεηαη απφ ηα ειεθηξφληα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ 

θάζνδν, άξα θαη πην ηζρπξφ ην ξεχκα πνπ θηάλεη ζηελ άλνδν (πνπ είλαη: 
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πάληα ζεηηθή θαη ζεηηθφηεξε απφ ην πιέγκα) δειαδή είλαη ηζρπξφηεξν ην 

αλνδηθφ ξεχκα. 

Αληίζεηα, φηαλ ην δπλακηθφ ηνπ πιέγκαηνο  είλαη αξλεηηθφ ζπγθξηηηθά 

κε ην δπλακηθφ ηεο θαζφδνπ, φζν δειαδή ε ηάζε πιέγκαηνο γίλεηαη αξ-

λεηηθφηεξε, ηα ειεθηξφληα απσζνχληαη. Καηά ζπλέπεηα, ιηγνζηεχνπλ ε-

θείλα πνπ θηάλνπλ ζηελ άλνδν θη έηζη ην αλνδηθφ ξεχκα ειαηηψλεηαη. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην πιέγκα ηεο ηξίνδεο ελεξγεί ζαλ ξπζκη-

ζηήο ηνπ αλνδηθνχ ξεχκαηνο θαη γη’ απηφ θαιείηαη ξπζκηζηηθό (ή νδεγό) 

πιέγκα». 

«ΦΤΙΚΗ», Σφκνο 3Β, Γεληθή Δπηκέιεηα Κσλ. Παπατσάλλνπ, Αθα-

δεκατθνχ, θαζεγεηνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ, 

Αζήλα 1979, ζειίδεο: 209-210. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

α) Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: «Αλ ε ηάζε πιέγκαηνο είλαη ζεηηθή, αλ 

δειαδή ην δπλακηθφ ηνπ πιέγκαηνο είλαη ζεηηθφ ζπγθξηηηθά κε ην δπλα-

κηθφ ηεο θαζφδνπ, είλαη πην ηζρπξή ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ παξάγε-

ηαη απφ ηα ειεθηξφληα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ θάζνδν, άξα θαη πην η-

ζρπξφ ην ξεχκα πνπ θηάλεη ζηελ άλνδν (πνπ είλαη: πάληα ζεηηθή θαη ζε-

ηηθφηεξε απφ ην πιέγκα) δειαδή είλαη ηζρπξφηεξν ην αλνδηθφ ξεχκα». 

Απηφ εξκελεχεηαη σο εμήο: 

Η αχμεζε ηεο ηζρχνο ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο ζηελ παξαπάλσ πεξί-

πησζε γίλεηαη, επεηδή φηαλ απμάλεηαη ε ηάζε ηνπ πιέγκαηνο ηφζν έρνπκε 

ηφηε θφξηηζε κε ηζρπξφηεξν καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (ηα νπνία έρνπλ ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν) 

ζην πιέγκα. Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θνξηί-

δνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ εθεί ειεθηξνλίσλ θαη ησλ πξσηνλίσλ, 

δειαδή θνξηίδνπλ κε ηζρπξφηεξν καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ηφζν ζηα 

ειεθηξφληα φζν θαη ζηα πξσηφληα ηνπ πιέγκαηνο. 

Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, λα έιθνπλ 

ηζρπξφηεξα ηα εηεξψλπκά ηνπο καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ (ηα νπνία ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ ήδε έρνπλ θνξηίζεη ηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα ειεθηξφληά ηνπο πνπ εθ-

πέκπνληαη απφ ηελ θάζνδν). Γη’ απηφ θαη είλαη απμεκέλν ηφηε ην αλνδηθφ 

ξεχκα.  

 

β) Αλαθέξζεθε παξαπάλσ επίζεο φηη: «Αληίζεηα, φηαλ ην δπλακηθφ 

ηνπ πιέγκαηνο  είλαη αξλεηηθφ ζπγθξηηηθά κε ην δπλακηθφ ηεο θαζφδνπ, 

φζν δειαδή ε ηάζε πιέγκαηνο γίλεηαη αξλεηηθφηεξε, ηα ειεθηξφληα α-

πσζνχληαη. Καηά ζπλέπεηα, ιηγνζηεχνπλ εθείλα πνπ θηάλνπλ ζηελ άλνδν 

θη έηζη ην αλνδηθφ ξεχκα ειαηηψλεηαη». 

Απηφ εξκελεχεηαη σο εμήο: ηαλ δψζνπκε αξλεηηθφ δπλακηθφ ζην 

πιέγκα, ηφηε απμάλνπκε ηελ ρνξήγεζε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ 
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θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο δνκηθνχο ηνπ ιίζνπο, 

δειαδή απμάλνπκε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζηνπο εζσ-

ηεξηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα ειεθηξφληα θαη 

ζηα πξσηφληα ηνπ πιέγκαηνο. 

Σφηε απηά ηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ πνιχ ηζρπξφ ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο, απσζνχληαη κε ηα ειεθηξφληα πνπ έξ-

ρνληαη απφ ηελ θάζνδν, επεηδή θαη απηά (=ηα ειεθηξφληα πνπ έξρνληαη 

απφ ηελ θάζνδν) θέξνπλ πνιχ απμεκέλν απηφ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, επεηδή ιεη-

ηνπξγνχλ αθξηβψο σο θνξηία κε νκφζεκν ην ειεθηξηθφ ηνπο θνξηίν. 

Μάιηζηα, φζν απμάλνπκε ην αξλεηηθφ δπλακηθφ ηνπ πιέγκαηνο, ηφζν 

πην πνιχ απσζνχληαη ηα ειεθηξφληα ηα εξρφκελα απφ ηελ θάζνδν, γηα 

ηνλ παξαπάλσ ιφγν. 

 

πκπέξαζκα: 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη φηαλ έρνπκε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηφζν ζηελ θάζνδν ηεο δίνδεο ιπρλίαο, φζν θαη ζην πιέγ-

κα ηεο ηξίνδεο ιπρλίαο, απμάλνληαη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ δπ-

λακηθφ-θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη φρη ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

 

 

 

«285. Υξεζηκόηεηα ηεο ηξίνδεο ιπρλίαο 

Η ηξίνδε ιπρλία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζαλ εληζρπηήο. 

Δίδακε φηη ην πιέγκα ξπζκίδεη ην αλνδηθφ ξεχκα, δειαδή κεηαβάιιν-

ληαο πνιχ ιίγν ην δπλακηθφ ηνπ πιέγκαηνο πξνθαινχκε κεγάιε κεηαβν-

ιή ζην ξεχκα. 

Έηζη ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξίνδνο ζηνπο εληζρπηέο κε ηνπο νπνίνπο κπν-

ξνχκε λα εληζρχζνπκε αζζελείο κεηαβαιιφκελεο ηάζεηο ή εληάζεηο ξεχ-

καηνο ….» 

«ΦΤΙΚΗ», Σφκνο 3Β, Γεληθή Δπηκέιεηα Κσλ. Παπατσάλλνπ, Αθα-

δεκατθνχ, θαζεγεηνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ, 

Αζήλα 1979, ζειίδα: 211. 
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38. Η εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνδηθνύ ζσιήλα. 

 

 

«287. σιήλαο Braun ή θαζνδηθόο ζσιήλαο 

Απνηειείηαη απφ γπάιηλν αεξφθελν δνρείν πνπ ζην έλα άθξν έρεη ηελ 

θάζνδν Κ θαη ζην άιιν πιαηαίλεη θαη θαηαιήγεη ζε δηάθξαγκα (νζφλε) 

πνπ έρεη επαιεθζεί εζσηεξηθά κε θζνξίδνπζα νπζία (ζρ. 400). 

Η θάζνδνο πεξηβάιιεηαη απφ ην εηδηθφ ειεθηξφδην W, πνπ θαιείηαη 

θχιηλδξνο Wehnelt, πνπ βξίζθεηαη ζε αξλεηηθφ δπλακηθφ σο πξνο ηελ 

θάζνδν θαη ρξεζηκεχεη γηα ηε ξχζκηζε ηεο έληαζεο ηεο θαζνδηθήο δέζκεο 

θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο ιακπξφηεηαο ηεο θσηεηλήο θειίδαο πνπ εκθα-

λίδεηαη ζηελ νζφλε. 

 

 

 
 

 

ε θάπνηα απφζηαζε απφ ηελ θάζνδν ππάξρεη ε άλνδνο Α κε ζρήκα 

θπιηλδξηθφ ή δηζθνεηδέο. Η άλνδνο έρεη κηα κηθξή νπή ζηε κέζε θαη επεη-

δή ηε βάδνπκε ζε δπλακηθφ ζεηηθφηεξν θαηά κεξηθέο ρηιηάδεο Volt απφ ην 

δπλακηθφ ηεο θαζφδνπ, επηηαρχλεη ηα ειεθηξφληα πνπ εθπέκπεη ε θάζν-

δνο. ζα βγαίλνπλ απφ ηελ νπή ζρεκαηίδνπλ δέζκε, πνπ φηαλ ζπλαληά 

ην δηάθξαγκα πξνθαιεί πάλσ ζ’ απηφ θειίδα. 

Η δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ, πεξλάεη κέζα απφ έλα δεχγνο νξηδφληησλ 

θαη παξάιιεισλ κεηαιιηθψλ πιαθηδίσλ πνπ αλ ζπλδεζνχλ κε πεγή ζπλε-

ρνχο ηάζεο πξνθαινχλ θακπχισζε ζηελ ηξνρηά ησλ ειεθηξνδίσλ θαη έ-

ηζη κεηαθίλεζε ηεο θσηεηλήο θειίδαο πάλσ ζην δηάθξαγκα. 

Μεηά απφ απηά ππάξρεη έλα δεχηεξν δεχγνο πιαθηδίσλ πνπ έρνπλ δη-

εχζπλζε θάζεηε πξνο ηε δηεχζπλζε ησλ πξνεγνπκέλσλ κε απνηέιεζκα 

λα πξνθαινχλ απφθιηζε ηεο δέζκεο θάζεηε πξνο ηελ πξνεγνχκελε απφ-

θιηζε. 

Μεηαμχ αλφδνπ θαη θαζφδνπ ππάξρεη ε βνεζεηηθή άλνδνο ΒΑ. Με κε-

ηαβνιή ηεο ηάζεο ηεο επηηπγράλνπκε λα κηθξαίλνπκε ηε θσηεηλή θειίδα 

φζν κπνξνχκε. 
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Δπεηδή ε θαζνδηθή δέζκε παξνπζηάδεη πάξα πνιχ κηθξή αδξάλεηα, α-

ληαπνθξίλεηαη πνιχ ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηάζεσλ ησλ πιαθηδίσλ. Δμαηηίαο 

απηήο ηεο ηδηφηεηαο ν θαζνδηθφο ζσιήλαο είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ παξα-

θνινχζεζε θαηλνκέλσλ πνπ κεηαβάιινληαη πνιχ γξήγνξα. 

Ο ζσιήλαο Braun, ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζηηο ζπζθεπέο ηειεφξαζεο, 

ζην ξαληάξ θαη ζηνλ θαζνδηθφ παικνγξάθν». 

«ΦΤΙΚΗ», Σφκνο 3Β, Γεληθή Δπηκέιεηα Κσλ. Παπατσάλλνπ, Αθα-

δεκατθνχ, θαζεγεηνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ, 

Αζήλα 1979, ζειίδεο: 214-215. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

«Η άλνδνο έρεη κηα κηθξή νπή ζηε κέζε θαη επεηδή ηε βάδνπκε ζε δπ-

λακηθφ ζεηηθφηεξν θαηά κεξηθέο ρηιηάδεο Volt απφ ην δπλακηθφ ηεο θα-

ζφδνπ, επηηαρχλεη ηα ειεθηξφληα πνπ εθπέκπεη ε θάζνδνο». 

Απηφ εξκελεχεηαη σο εμήο: 

ηαλ έρνπκε ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζηελ άλνδν 

απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπκε απμεκέλν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (πνπ θέξνπλ θαη ζεηηθφ ειε-

θηξηθφ θνξηίν). 

Ήδε φκσο θαη ηα εθπεκπφκελα ειεθηξφληα απφ ηελ θάζνδν θέξνπλ θη 

απηά ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ. 

Σφηε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηεο αλφδνπ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ 

θέξνπλ ηα εξρφκελα ζηελ νπή ηεο αλφδνπ ειεθηξφληα θαη γη’ απηφ παξα-

ηεξνχκε ηελ επηηάρπλζε ησλ ειεθηξνλίσλ απηψλ ηεο θαζφδνπ. Μάιηζηα, 

φζν πην ηζρπξφηεξν θνξηίν δίλνπκε ζηελ άλνδν, ηφζν απμάλεη ε επηηά-

ρπλζε απηψλ ησλ εθπεκπφκελσλ ειεθηξνλίσλ, επεηδή αθξηβψο, φζν απ-

μάλεηαη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηφζν απμάλεηαη θαη ε άπσζή 

ηνπο. Δπίζεο, φζν πην κηθξφηεξε είλαη ε νπή ζηνλ δίζθν ηεο Αλφδνπ, 

ηφζν πεξηζζφηεξε επηηάρπλζε απνθηνχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα, φπσο 

επεμεγήζακε ζρεηηθά ζηελ εξκελεία ηνπ Πεηξάκαηνο Bernoulli. 

Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη έρνπκε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 
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39. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιάκπαο θσηηζκνύ πνπ έγηλε δί-

νδνο ειεθηξνληθή ιπρλία. 

Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο-κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

ζην θελό, όηαλ δειαδή δελ ππάξρεη αγσγόο κεηαθνξάο ηνπ, νθείιεηαη 

ζηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

Η ύπαξμε ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ ησλ ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ θαίλεηαη θαζαξά ζηνλ ζσιήλα Braun.  
 

 

«σιήλαο θελνύ 

Ο ζσιήλαο θελνχ ή ειεθηξνληθή ιπρλία είλαη δηάηαμε πνπ ιεηηνπξγεί 

κε ηε δξάζε ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία θηλνχληαη κέζα ζε αέξην ή ζην θελφ. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ γπάιηλνπ ζσιήλα, ηα ειεθηξφληα πνπ απειεπζεξψ-

λνληαη απφ έλα ειεθηξφδην (ηελ θάζνδν) θηλνχληαη κέζα απφ ην αέξην ή 

ην θελφ θαη θαηεπζχλνληαη πξνο έλα δεχηεξν ειεθηξφδην (ηελ άλνδν). Δί-

λαη δπλαηφ λα κεζνιαβνχλ θαη άιια ειεθηξφδηα αλάκεζα ζηελ άλνδν θαη 

ηελ θάζνδν, ηα νπνία ειέγρνπλ ην ξνή ησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

 
 

Ο Αμενηθακόξ εθεονέηεξ Τόμαξ Έκηηζμκ έθηηαλε ημκ πνώημ ζωιήκα θεκμύ, 

αιιά δεκ ζοκεηδεημπμίεζε ηε ζεμαζία ημο. Σηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο 

1880, μ Έκηηζμκ πνμζάνμμζε έκα πνόζζεημ ειεθηνόδημ μέζα ζε μηα ιάμπα 

θωηηζμμύ. Παναηήνεζε όηη από ημ κήμα ηεξ ιάμπαξ έννεε νεύμα πνμξ ημ ε-

ιεθηνόδημ, ακ αοηό είπε ζεηηθό θμνηίμ. Ο Έκηηζμκ είπε θηηάλεη μηα δίμδμ ιο-

πκία θεκμύ, αιιά δεκ ζθέθηεθε θαμηά εθανμμγή γηα ηεκ εθεύνεζή ημο. 
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Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ζσιήλσλ θελνχ. Ο πξψηνο, ε δίνδνο ιπρλία, 

εθεπξέζεθε ην 1904 (δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή δίνδν). 

Σα ειεθηξφληα θηλνχληαη κέζα απφ απηή πξνο κία δηεχζπλζε κφλν, επη-

ηξέπνληαο ηε κεηαηξνπή ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζε ζπλερέο. 

Η ηξίνδνο ιπρλία, πνπ εθεπξέζεθε ην 1910, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ειεθηξηθψλ ζεκάησλ. 

Άιινη ηχπνη ζσιήλσλ θελνχ είλαη ε ηεηξάνδνο ιπρλία θαη ε πεληάν-

δνο. ήκεξα, νη ειεθηξνληθέο ιπρλίεο έρνπλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο ειεθηξνληθέο δηφδνπο, ηα ηξαλδίζηνξ θαη ηα νιν-

θιεξσκέλα θπθιψκαηα». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο5, ζει. 753-754 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ, ζην ζρφιην ηεο θσηνγξαθίαο, φηη: «ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, ν Έληηζνλ πξνζάξκνζε έλα πξφζζεην ειεθηξφ-

δην κέζα ζε κηα ιάκπα θσηηζκνχ. Παξαηήξεζε φηη απφ ην λήκα ηεο ιά-

κπαο έξξεε ξεχκα πξνο ην ειεθηξφδην, αλ απηφ είρε ζεηηθφ θνξηίν. Ο Έ-

ληηζνλ είρε θηηάμεη κηα δίνδν ιπρλία θελνχ, αιιά δελ ζθέθηεθε θακηά 

εθαξκνγή γηα ηελ εθεχξεζή ηνπ».  

Η εξκελεία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαπάλσ θα-

ηαζθεπήο ηεο δίνδεο ιπρλίαο είλαη ε εμήο: 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλί-

σλ, εθείλσλ ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ ξένπλ κέζα ζην ζχξκα ηεο ιάκπαο 

θσηηζκνχ, αθελφο, έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, εθεί-

λσλ ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ειεθηξφδην ηεο αλφδνπ πνπ 

ηνπνζεηήζεθε κέζα ζηελ ιάκπα θαη θνληά ζην ζχξκα ηεο, αθεηέξνπ. 

Σφηε, ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη ζηηο ζρεηη-

θά καθξηλέο απνζηάζεηο κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ γίλεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ην 

ζχξκα πξνο ην αλνδηθφ ειεθηξφδην ηεο ιάκπαο, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα έιθνληαη ή απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζην απφιπην θελφ, ρσξίο ηελ 

κεζνιάβεζε αέξα ή άιινπ θαινχ αγσγνχ ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

ζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξ-

ηίνπ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ, (κηιάκε φηη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ είλαη απηά πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ θάζνδν ηνπ πα-

ξαπάλσ ζσιήλα, επεηδή θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν), απηφ απν-

δεηθλχεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ ζσιήλα Braun, πνπ κφιηο αλαθέξακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην κε ηίηιν: «Η εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ησλ ειε-

θηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαζνδηθνχ ζσιήλα». 

ζνλ αθνξά ην θελφ ηεο ιάκπαο, κε ηελ αθαίξεζε ηνπ αέξα, δελ α-

πνξξνθψληαη απφ απηφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα, νχηε εκπνδίδνληαη έηζη θα-

ηά ηελ θίλεζή ηνπο, νπφηε έρνπκε ην κέγηζην απνηέιεζκα ηνπ θνξηίνπ 

ηνπο. 
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40. Με ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, α) ζε άιια πιηθά παξάγν-

ληαη πεξηζζόηεξα ζεκειηώδε ηόληα ζε ζύγθξηζε κε ηα παξαγόκελα 

ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ, ελώ β) ζε άιια πιηθά παξάγνληαη πε-

ξηζζόηεξα ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ ζε ζύγθξηζε κε ηα παξαγό-

κελα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ. 

Πνηα πιηθά εμαξρήο ζην ζύκπαλ, δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπά-

ληεην πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη πνηα πιηθά δε-

κηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειε-

θηξνλίσλ. 

 

 

 

Πην πάλσ, ζην θεθάιαην «Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δίνδεο ειε-

θηξνληθήο ιπρλίαο σο βαιβίδα ξεχκαηνο ή ε εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

σο αλνξζσηή ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο», ζηηο επεμεγήζεηο αλαθέ-

ξακε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα, 

εμαηηίαο ησλ νπνίσλ έρνπκε δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο.  

Σψξα ζπκπιεξψλνπκε ηα εμήο:  

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα κέηαιια παξάγνληαη ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, κε ηελ δηαθνξά 

φηη ηα παξαγφκελα ηφληα ησλ πξσηνλίσλ είλαη πεξηζζφηεξα θαη ηζρπξφ-

ηεξα, θη απηφ θαίλεηαη απφ ην εμήο: 

 

«Μεηαβνιή ηεο αληηζηάζεσο κεηά ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

πσο είδνκελ εηο ηελ παξάγξ. 158, ε εηδηθή αληίζηαζηο ησλ δηαθφξσλ 

πιηθψλ - θαη, ζπλεπψο, ε αληίζηαζηο ησλ αγσγψλ - κεηαβάιιεηαη κεηά 

ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ελφο αγσγνχ, αληηζηάζεσο R, κε-

ηαβιεζή θαηά Γζ, ζα κεηαβιεζή θαη ε αληίζηαζίο ηνπ θαηά ΓR. Η κεηα-

βνιή αχηε ΓR ηεο αληηζηάζεσο επξίζθεηαη φηη είλαη αλάινγνο ηεο αληη-

ζηάζεσο R θαη ηεο κεηαβνιήο Γζ ηεο ζεξκνθξαζίαο, εμαξηάηαη δε θαη εθ 

ηνπ πιηθνχ ηνπ αγσγνχ. Ήηνη είλαη:   
 

ΓR = α ∙ R . Γζ 
 

Ο ζπληειεζηήο α θαιείηαη ζεξκηθόο ζπληειεζηήο αληηζηάζεσο θαη 

εμαξηάηαη εθ ηνπ πιηθνχ, εθ ηνπ νπνίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ν αγσ-

γφο… 

 

ζσνέτεια ζηην επόμενη ζελίδα → 
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[…] Δηο ηα κέηαιια ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο αληηζηάζεσο είλαη, θαηά 

θαλφλα, ζεηηθφο. Σνχην ζεκαίλεη φηη, απμαλνκέλεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ε-

λφο (κεηαιιίλνπ) ζχξκαηνο, απμάλεηαη θαη ε αληίζηαζίο ηνπ (ζρ. 242). 

Πεηξακαηηθψο δεηθλχνκελ ηνχην σο εμήο: Δηο θχθισκα, πεξηέρνλ ειε-

θηξηθή πεγήλ θαη ιακπηήξα ππξαθηψζεσο, παξεκβάιινκελ έλ ζηδεξνχλ 

ζχξκα, ηνηαχηεο αληηζηάζεσο, ψζηε ν ιακπηήξ λα δηαξξέεηαη ππφ ηνπ 

θαλνληθνχ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη λα θσηνβνιή (ζρ. 243). Αλ, αθν-

ινχζσο, ζεξκάλσκελ ην ζχξκα δηα ιχρλνπ, ζα παξαηεξήζσκελ φηη ε θσ-

ηνβνιία ηνπ ιακπηήξνο ειαηηνχηαη επί κάιινλ θαη κάιινλ, είλαη δε δπ-

λαηφλ ν ιακπηήξ θαη λα ζβχζε εληειψο. Δάλ, αθνινχζσο, παχζσκελ λα 

ζεξκαίλσκελ ην ζχξκα, ηνχην ζ’ αξρίζε λα ςχρεηαη θαη, φηαλ απνθηήζε 

ηελ πξνηέξαλ ηνπ αληίζηαζηλ, ν ιακπηήξ ζα θσηνβνιή, εθ λένπ, δσεξψο. 
Δλψ, σο είπσκελ, εηο ηα κέηαιια ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο αληηζηάζεσο είλαη ζεηη-

θφο, εηο άιια πιηθά (φπσο, π.ρ., εηο ηνλ άλζξαθα) ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο αληηζηάζε-

σο είλαη αξλεηηθφο. Σνχην ζεκαίλεη φηη, απμαλνκέλεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ελφο αγσγνχ 

εμ άλζξαθνο, ε αληίζηαζηο απηνχ ειαηηνχηαη (ζρ. 242). …» 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΗ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ηιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει.180-181. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) ηαλ ζεξκαίλνπκε έλα πιηθφ, π.ρ. κέηαιιν, θαη απμάλεηαη ε αληί-

ζηαζή ηνπ. 

Πνηα πιηθά εμαξρήο ζην ζχκπαλ, δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσ-

ηνλίσλ αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (απφ ηα πξσηφληα θαη ηα 

ειεθηξφληα, φπσο θαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο βαξπηηθνχο πφινπο). 
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Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο απηψλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, απηά ηφηε απσ-

ζνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη έρνπκε ηελ άπσζή ηνπο ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν. 

Λφγσ δε ηεο ηαρχηεηαο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα έηζη απσζνχκελα ειεθηξφ-

ληα έρνπκε θαη ηελ αχμεζε ηεο ζεξκφηεηαο ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν θαζψο 

παξάγνπλ ηξηβέο. 

Δπνκέλσο, ιέκε φηη ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο είλαη ζεηηθφο ζε εθείλα ηα 

πιηθά πνπ φηαλ ζεξκαίλνληαη παξάγνπλ εμίζνπ κεγάιν αξηζκφ-πνζφηεηα  

ηφζν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, φζν θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ.  

Σα πιηθά, επνκέλσο, πνπ φηαλ ζεξκαίλνληαη κεηψλνπλ ηελ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δειαδή, απηφ ην νθείινπλ ζην φηη ηα παξαγφκελα 

ζεκειηψδε ηφληα εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκφηεηαο εκπνδίδνπλ ηελ 

θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζην θχθισκα. Ήδε εμεγήζακε φηη ιφγσ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ππάξρνπλ ηα ειεθηξηθά θνξηία ζηα ξένληα ειεθηξφ-

ληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πιηθά απηά κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ζε ζρέζε κε ηα πα-

ξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Σφηε ηα ηζρπξά ζε θνξηίν ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Απηά ηα πιηθά πξνθαλψο δεκηνπξγήζεθαλ, αξρηθά ζην ζχκπαλ, ζηνλ 

ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

 

β) Ο ζεξκηθφο ζπληειεζηήο είλαη αξλεηηθφο, ή αιιηψο φηαλ ζεξκαίλε-

ηαη έλα πιηθφ απηφ ηφηε κεηψλεη ηελ αληίζηαζή ηνπ ζην θχθισκα. 

Πνηα πιηθά εμαξρήο ζην ζχκπαλ, δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην πιηθφ απηφ, έρνπκε πνιχ κεγά-

ιε ηελ παξαγσγή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Κη απηφ ην ιέκε 

επεηδή έηζη εμεγείηαη φηη θαζίζηαηαη θαιχηεξε ε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξη-

θνχ ξεχκαηνο (αθνχ δειαδή κεηψλεηαη ε αληίζηαζε ηνπ πιηθνχ), θη απηφ 

πάιη ζεκαίλεη φηη γηα λα γίλεη θαιχηεξε ε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχ-

καηνο ή ησλ ειεθηξνλίσλ, έρνπκε έιμε ησλ απφ άιια ζεκειηψδε ηφληα 

πνπ είλαη απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (κε ηα νπνία έιθν-

ληαη ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ). 

Δπνκέλσο, ην πιηθφ απηφ πνπ έρεη αξλεηηθφ ζεξκηθφ ζπληειεζηή ζε-

καίλεη φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ παξάγεη ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ πάξα πνιιά, θη έηζη έρνπκε ηελ επθνιφηεξε δηέιεπζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζα απφ απηφ ην, πιηθφ. 

Έηζη, φζν απμάλνπκε ηελ ζεξκνθξαζία ζην πιηθφ απηφ, ηφζν κεηψλε-

ηαη ε αληίζηαζή ηνπ, αθνχ ηφζν πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ παξάγνληαη.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πιηθά απηά κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πα-

ξάγνπλ πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζε ζρέζε κε ηα παξα-

γφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ. Σφηε ηα ηζρπξά ζε θνξηίν ζεκειηψ-

δε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-
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θηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νπφηε απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ξνήο 

ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη κεηψλεηαη ε αληίζηαζε ηνπ αγσγνχ. 

Απηά ηα πιηθά πξνθαλψο δεκηνπξγήζεθαλ, αξρηθά ζην ζχκπαλ, ζηνλ 

ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

Δπνκέλσο, ηα άηνκα θαίλεηαη λα κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, αιιά είλαη ηφ-

ζν δηαθνξεηηθά ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν, πνπ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηνλ ηφπν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο, πνπ αξρηθά ζην ζχκπαλ ήηαλ ν 

έλαο ή ν άιινο ζπκπάληεηνο πφινο.  
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41. ηνπο ππεξαγσγνύο θαη γεληθά ζηα κέηαιια, κε ηελ αύμεζε 

ηνπ θξύνπ ή κε ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, έρνπκε κείσζε ηεο 

αληίζηαζεο δηέιεπζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, επνκέλσο έρνπκε 

αύμεζεο ηεο έληαζήο ηνπ.    

Με ηελ αύμεζε ηνπ θξύνπ ή κε ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα 

ζεκειηώδε ηόληα έιθνληαη από ηηο κάδεο κέζα ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη. 

Η εμήγεζε ηεο ζπκπίεζεο θαη ζπζηνιήο ηεο κάδαο ησλ πιηθώλ 

ζηνπο ππεξαγσγνύο θαη ζηα πιηθά ζώκαηα. 

Η εμαίξεζε ηεο κε ζπκπίεζεο-ζπζηνιήο ηνπ λεξνύ όηαλ ζπζηέιιε-

ηαη, αιιά θαη ε αύμεζε-δηαζηνιή ηεο κάδαο ηνπ. 

 

 

«177. Τπεξαγσγηκόηεο. 

Δηο ηελ παξάγξ. 176 είδνκελ φηη ε αληίζηαζηο φισλ, ζρεδφλ, ησλ κε-

ηαιιηθψλ αγσγψλ ειαηηνχηαη, φηαλ ειαηηνχηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ. Δηο 

αγσγνχο εμ σξηζκέλσλ κεηάιισλ (π.ρ., εθ κνιχβδνπ, πδξαξγχξνπ θ.ιπ.) 

παξαηεξείηαη φηη, φηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ θαηέιζε πνιχ (κεξηθνί βαζ-

κνί ππεξάλσ ηνπ απνιχηνπ κεδελφο), ε αληίζηαζίο ησλ κεδελίδεηαη απν-

ηφκσο. Σν θαηλφκελνλ ηνχην θαιείηαη ππεξαγσγηκόηεο, ηα δε πιηθά π-

πεξαγσγνί». 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΗ» Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-

Μαγλεηηζκφο- Ηιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε 

Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει.182. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

πσο εμεγήζακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, φηαλ ν ζεξκηθφο ζπ-

ληειεζηήο είλαη ζεηηθφο απηφ ζεκαίλεη παξαγσγή ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ αιιά θαη παξαγσγή ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

ηαλ ν ζεξκηθφο ζπληειεζηήο είλαη αξλεηηθφο, έρνπκε πνιχ κεγάιε 

ηελ παξαγσγή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

ηα πιηθά φκσο πνπ είλαη ππεξαγσγνί, φηαλ κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία 

έρνπκε αχμεζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ζπγρξφλσο έ-

ρνπκε κείσζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (αθνχ έηζη κφλνλ γίλε-

ηαη δπλαηφ λα δηέιζεη κε επθνιία ην ξεχκα ή κε ζρεηηθά κεδεληθή ειε-

θηξηθή αληίζηαζε). 

Λνγηθά, αλ δελ ππήξρε χιε, ζα ιέγακε φηη ζηνλ ππεξαγσγφ φηαλ κεηψ-

λεηαη ε ζεξκνθξαζία, γηα λα κπνξεί λα απμάλεηαη ε ηαρχηεηα δηέιεπζε 

ησλ ειεθηξνλίσλ, άξα δελ ζπλαληνχλ αληίζηαζε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζην εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ (δερφκαζηε φηη ηα ξένληα ειεθηξφληα 

θέξνπλ ηζρπξφηεξν ηνη καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). 
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ηαλ φκσο ππάξρεη κάδα, φπσο ε κάδα ηνπ πξσηνλίνπ ηνπ αγσγνχ 

(ηνπ ππεξαγσγνχ), απηή θνξηίδεηαη θαη ζηνπο δχν ηεο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο.  

Η κάδα δειαδή ηνπ πξσηνλίνπ θέξεη θαη ηα δχν είδε καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ (εμεγήζακε πσο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξσ-

ηφληα θαη φηη θέξνπλ δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο). 

Γηα λα κπνξεί λα θηλεζεί ινηπφλ έλα ξένλ ειεθηξφλην ζηνλ ππεξαγσγφ, 

πξέπεη λα κε βξίζθεη αληίζηαζε ζηελ πνξεία ηνπ. Δπνκέλσο, απηφ ζε-

καίλεη φηη ζηνλ ππεξαγσγφ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ δελ πξνβάιινπλ αληίζηαζε πξνο ην 

ξένλ ειεθηξφλην. Απηφ γηα λα γίλεη, πφινη, ζεκαίλεη φηη ε κάδα ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ ππεξαγσγνχ κπνξεί θαη απνξξνθάεη φια ηα θνξηία ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ, ή ζηνλ ππεξαγσγφ έρνπκε: 

α) ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ηνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ λα έι-

θεηαη ακνηβαία κε κεγάιν κέξνο ηεο κάδαο ηνπ, νπφηε θαη ηελ θνξηίδεη, 

ελψ  

β) ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ λα έιθε-

ηαη ακνηβαία κε κεγάιν επίζεο κέξνο ηεο κάδαο ηνπ, νπφηε θαη ηελ θνξ-

ηίδεη. 

Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ε κάδα ησλ πξσηνλίσλ ησλ ππεξαγσγψλ είλαη 

πάξα πνιχ θνξηηζκέλε. 

Μάιηζηα επεηδή ε κάδα ησλ πξσηνλίσλ απηψλ έιθεη θαη ην θνξηίν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη επίζεο θαη ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ, ηφηε έρνπκε θαη ηελ ζπκπίεζε-ζπζηνιή ηνπ 

πξσηνλίνπ απηνχ, αθνχ ε ελέξγεηά ηνπ φιε έιθεηαη. 

ηελ ζπλέρεηα, κέζα ζηελ ίδηα ηελ κάδα ηνπ ππεξαγσγνχ εμαζθνχληαη 

νη εμήο δπλάκεηο: 

Η κάδα πνπ είλαη θνξηηζκέλε κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν (ιφγσ ηεο 

απνξξφθεζήο ηεο κεγάινπ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), έι-

θεηαη ακνηβαία κε ηελ κάδα πνπ είλαη θνξηηζκέλε κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ 

θνξηίν (ιφγσ ηεο απνξξφθεζήο ηεο κεγάινπ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ) [ηα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία έιθνληαη]. 

Σφηε έρνπκε ηελ ζπκπίεζε-ζπζηνιή ηεο κάδαο ζηνλ ππεξαγσγφ, αθνχ 

απφ ηελ έιμε ηνπο απηή, ζηελ ίδηα κάδα, απηή ζπκπηέδεηαη-ζπζηέιιεηαη 

θαη γίλεηαη κηθξφηεξε. 

ζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ζηνλ ππεξαγσγφ φηαλ κεηψλεηαη 

ε ζεξκνθξαζία, ζα ην αλαιχζνπκε πην θάησ. 

 

Η εμαίξεζε ηεο κε ζπκπίεζεο-ζπζηνιήο ηνπ λεξνχ φηαλ ζπζηέιιεηαη, 

αιιά θαη ε αχμεζε-δηαζηνιή ηεο κάδαο ηνπ. 

Αληίζεηα, ζε λεξφ, γηα λα κε ζπκπηέδεηαη, απηφ ζεκαίλεη φηη θέξεη η-

ζρπξφηεξν ην έλα κφλνλ είδνο θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ζε ζχγθξηζε 

κε ην άιιν.  

Αο ζθεθηνχκε φηη ην λεξφ θέξεη κεγάιε πνζφηεηα πδξνγφλνπ ζην κφ-

ξηά ηνπ.  
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Σν πδξνγφλν θέξεη κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ (εμεγήζακε φηη απηφ έρεη παξαρζεί ζηνλ ζπκπάληεην πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ αξρηθά, βιέπε ζρεηηθά). 

Σν λεξφ θέξεη θαη πνζφηεηα ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ, ηελ νπνία ηνπ δίλεη θπξίσο ην νμπγφλν, ην νπνίν έρεη παξαρζεί ζηνλ 

ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ αξρηθά (βιέπε, 

φπσο εμεγήζακε ζρεηηθά). 

Αλ ινηπφλ θξπψζεη ην λεξφ, ηφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ 

πνπ είλαη θαη ηα πεξηζζφηεξα ζηα κφξηα, ζηα άηνκα θαη ζηα πξσηφληά 

ηνπ, θνξηίδνπλ ηηο  κάδεο ησλ πξσηνλίσλ ηνπο. 

Σφηε ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καδψλ ησλ πξσηνλίσλ ησλ 

αηφκσλ ηνπ λεξνχ, απμάλνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο 

πφινπο. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ηα πξσηφληα ηνπ λεξνχ λα θέξνπλ 

σο θχξην θνξηίν κε κεγάιν καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν εθείλν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ηα πξσηφληα απ-

ηά θνξηίδνληαη κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηφ ηφηε έρεη ζαλ ζπλέπεηα 

ηα πξσηφληα απηά λα απσζνχληαη ζαλ ειεθηξηθά νκφζεκα (γηα ηελ αλα-

ιπηηθφηεξε εμήγεζε ηνπ ηειεπηαίνπ βιέπε ζην επφκελν θεθάιαην-

ελφηεηα). 
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42. Η εμήγεζε όηη ηα ειεθηξηθά νκόζεκα ειεθηξηθά θνξηία απσ-

ζνύληαη. 

Η εμήγεζε ηεο αύμεζεο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ό-

ηαλ κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία ελόο αγσγνύ. Απηό νθείιεηαη ζηελ αύ-

μεζε ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδώλ 

ηόλησλ πξσηνλίσλ όηαλ κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνύ. 

Η εμήγεζε ηεο κείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ό-

ηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνύ. Απηό νθείιεηαη ζηελ αύ-

μεζε ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδώλ 

ηόλησλ ειεθηξνλίσλ όηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνύ. 

 

 

Σα θνξηία πνπ είλαη ειεθηξηθά νκφζεκα απσζνχληαη επεηδή απμάλνπλ 

ην έλα απφ ηα δχν είδε απφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζηνλ 

έλαλ εζσηεξηθφ ηνπο πφιν πάξα πνιχ. Απηφ γίλεηαη επεηδή ην πξσηφλην ή 

ην ειεθηξφλην απηφ βξέζεθε ζε πεδίν κε ηέηνην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ή ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, απφ ην νπνίν θαη θνξηίδεηαη. 

Σφηε απηφ εμαζθεί ηζρπξφηεξα ηελ ηζρχ ηνπ ζηνλ γχξσ ηνπ ρψξν. 

Σν ίδην, γίλεηαη θαη ζε έλα άιιν π.ρ. ειεθηξφλην. 

Έζησ δειαδή φηη ηα δχν ειεθηξφληα θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπο. 

ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο φκσο ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Δίλαη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζεο κε-

ηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, έζησ Α, 

ηνπ πξψηνπ ειεθηξνλίνπ, πξνο ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ έζησ β ηνπ δεχηεξνπ ειεθηξνλίνπ, ζε ζχγθξηζε κε ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν έιμεο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ πφ-

ινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, έζησ Α, ηνπ πξψηνπ ειεθηξνλί-

νπ, πξνο ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ έζησ α 

ηνπ δεχηεξνπ ειεθηξνλίνπ. 

Απηφ κπνξνχκε λα ην θαηαιάβνπκε αλ πάξνπκε έλαλ καγλήηε θη έλαλ 

άιινλ καγλεηηθφ πφιν. 

Αλ κπνξνχζακε λα βάινπκε έλα ειαηήξην κεηαμχ ησλ δχν καγλεηηθψλ 

πφισλ ηνπ καγλήηε καο θαη ελαιιάμ ηνπο ζπλδέακε κε ηνλ θηλεηφ κα-

γλεηηθφ καο πφιν, ηφηε: 

ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ε δχλακε άπσζεο ηνπ θηλεηνχ καο 

πφινπ (εμαζθνχκελε απφ ηνλ νκψλπκφ ηνπ καγλεηηθφ πφιν ηνπ καγλήηε 

καο) είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ δχλακε έιμεο ηνπ (εμαζθνχκελε απφ ηνλ 

εηεξψλπκν καγλεηηθφ πφιν ηνπ καγλήηε καο). 

Αλάινγα ζα παξαηεξήζνπκε θαη αλ αληί καγλήηε πάξνπκε θαη καγλε-

ηηθή βειφλε: 
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Αλ πιεζηάζνπκε έλαλ νκψλπκφ ηεο καγλεηηθφ πφιν απφ ζηαζεξή α-

πφζηαζε ζε ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ε άπσζή ηνπ είλαη έζησ α κνί-

ξεο. 

Αλ πιεζηάζνπκε ηνλ εηεξψλπκν πξνο ηελ καγλεηηθή βειφλε πφιν ηεο 

απφ ηελ ίδηα ζηαζεξή απφζηαζε, ζε ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηφηε 

ζα έρνπκε έιμε έζησ β κνίξεο. 

Βιέπνπκε φκσο φηη ε άπσζε α είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ έιμε β. 

 

Η εμήγεζε ηεο αχμεζεο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηαλ 

κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ελφο αγσγνχ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ φηαλ κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνχ. 

Γηα λα κπνξεί επνκέλσο, ζηνπο ππεξαγσγνχο, λα απμάλεηαη ε έληαζε 

ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απηφ νθείιεηαη ζην φηη κε ηελ κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο απμάλεηαη θαη είλαη πην ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Απηφ ηφηε θνξηίδεη ηνπο εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο ράλνπλ 

κεγάιν κέξνο απφ ην θνξηίν ηνπο θαζψο απηφ ην απνξξνθάεη ε κάδα ηνπ 

πξσηνλίνπ ηνπ ππεξαγσγνχ. 

Έηζη δηθαηνινγείηαη ε άλεηε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ 

αγσγφ-ππεξαγσγφ, αθνχ ηα πξσηφληα ηνπ ππεξαγσγνχ απμάλνπλ ην ζε-

ηηθφ ηνπο θνξηίν θαη έιθνπλ πην ηζρπξά ηα ξένληα ειεθηξφληα. 

 

Η εμήγεζε ηεο κείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηαλ 

απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνχ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ φηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνχ. 

Η αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ παξάγεη απιά ζεκειηψδε ηφληα, αιιά 

παξάγεη πεξηζζφηεξα ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ. 

Έηζη εμεγείηαη ην εμήο θαηλφκελν: 

ηαλ ζεξκαίλνπκε ηελ αληίζηαζε ζην ειεθηξηθφ θχθισκα (βιέπε πην 

πάλσ θεθάιαην) απμάλεηαη πεξηζζφηεξν ε παξαγσγή ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ, έλαληη ηεο παξαγσγήο ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

[ηη θαη κε ηελ αχμεζε αιιά θαη κε ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πα-

ξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα απηφ καο ην εμεγεί ε αθηηλνβνιία ηνπ κέιαλνο 

ζψκαηνο, αθνχ απηφ παξάγεη αθηηλνβνιίεο ζε φια ηα κήθε θχκαηνο, ε-

πνκέλσο θαη ζην ςπρξφ θαη ζην ζεξκφ. Απηά ζα ηα δνχκε σο εθαξκνγή 

φκσο θαη ζηελ εμήγεζε ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, βιέπε πην θά-

ησ].  

Δπνκέλσο, κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα ηζρπξφηεξα παξαγφκε-

λα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ.  
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Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απμάλνπλ ην αξλεηηθφ ηνπο θνξηίν νη 

εζσηεξηθνί πφινη ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη 

ζαλ ειεθηξφληα, αθνχ πιένλ έρνπλ ηζρπξφηεξν ην αξλεηηθφ ηνπο θνξηίν.  

Σφηε έρνπκε άπσζε ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ, επεηδή ηα νκφζεκα 

ειεθηξηθά θνξηία απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο, φπσο αλαθέξακε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα. 
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43. Η εμήγεζε ηνπ ζεξκνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο ή 

δηαθνξάο δπλακηθνύ αλάκεζα ζηα δύν ειεθηξόδηα. 

 

 

«Θεξκνειεθηξηθό δεύγνο 

Ση ζεξκνειεθηξηθφ δεχγνο ή ζεξκνζηνηρείν είλαη δηάηαμε πνπ ρξεζη-

κνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ζεξκνθξαζηψλ ή γηα ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο. 

Έρεη κνξθή βξφρνπ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ δχν δηαθνξεηηθά πιηθά, 

ζπλήζσο κέηαιια. Σα ζεκεία φπνπ ελψλνληαη ηα κέηαιια νλνκάδνληαη 

δεχμεηο. ηαλ νη δχν δεχμεηο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία, ζην βξφρν 

αλαπηχζζεηαη ειεθηξηθή ηάζε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα ειεθηξφληα 

ζηε κάδα ησλ κεηάιισλ θηλνχληαη εμαηηίαο ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ δχν άθξσλ. Έηζη δεκηνπξγείηαη ξνή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη επνκέ-

λσο ειεθηξηθή ηάζε (δηαθνξά δπλακηθνχ). 

 

 
 

Ακ μη δεύλεηξ δύμ αγωγώκ από δηαθμνεηηθά μέηαιια δηαηενεζμύκ ζε 

ζενμμθναζίεξ, ζημ θύθιωμα νέεη ειεθηνηθό νεύμα. Σε αοηή ηεκ ανπή 

βαζίδεηαη ε ιεηημονγία ημο ζενμμειεθηνηθμύ δεύγμοξ. 

 

 

Η θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζηα δχν κέηαιια είλαη δηαθνξεηηθή θαη έ-

ηζη νη ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα δχν κηζά ηνπ βξφρνπ δηαθέξνπλ. Σν 

κέγεζνο ηεο ηάζεο πνπ παξάγεηαη εμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξά ζεξκνθξα-

ζίαο ζηηο δεχμεηο. Λφγσ απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, ην ζεξκνειεθηξηθφ δεχ-

γνο, ζε ζπλδπαζκφ κε βνιηφκεηξν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεξκφ-

κεηξν αθξηβείαο».  

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Σφκνο3, ζει. 372-373. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ παξαπάλσ θεθαιαίνπ-ελφηεηαο λα επηζε-

κάλνπκε ηα εμήο: 

Η δεχμε, ζεκείν ηνπ αγσγνχ πνπ είλαη ζην θξχν θέξεη ηζρπξφηεξν ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσ-

ηνλίσλ. 

Η δεχμε, ζεκείν ηνπ αγσγνχ πνπ είλαη ζην ζεξκφ θέξεη ηζρπξφηεξν ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ. 

Δπνκέλσο,  

πξνθχπηεη δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δχν δεχμεσλ θαη έρνπκε ηελ 

θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ην ζεξκφ πξνο ην ςπρξφ.  

Γηα ην ίδην ζέκα, βιέπε θαη επφκελν θεθάιαην-ελφηεηα. 
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44. Με ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα πιηθά δελ παξάγνληαη 

κόλνλ ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλί-

σλ, αιιά ηα παξαγόκελα ζεκειηώδε ηόληα ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη η-

ζρπξόηεξα ζε θνξηίν ζε ζύγθξηζε κε ηα παξαγόκελα ζεκειηώδε ηό-

ληα ησλ πξσηνλίσλ. 

 

 

«ΘΔΡΜΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ 

21.1 Θεξκνειεθηξηθή ηάζε – Θεξκνζηνηρεία. 

Δθηεινχκε ην εμήο πείξακα: Παίξλνκε δχν ζχξκαηα απφ δηαθνξεηηθφ 

κέηαιιν, π.ρ. απφ ζίδεξν θαη θνλζηαληάλ θαη ηα ελψλνπκε ζηα άθξα 

ηνπο, είηε κε ζπγθφιιεζε είηε κε ζχληεμε, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλαο 

βξφγρνο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 21.1. ην βξφρν απηφ παξεκβάιινκε 

έλα γαιβαλφκεηξν G. 

 

 
 

Αλ ηψξα ζεξκάλνκε ηε κία απφ ηηο δχν ζέζεηο επαθήο ησλ δχν κεηάι-

ισλ, ψζηε λα απνθηήζεη πςειφηεξε ζεξκνθξαζία απφ ηελ άιιε ζέζε, ζα 

παξαηεξήζνκε φηη απφ ην γαιβαλφκεηξν πεξλά ξεχκα. Η έληαζε ηνπ 

ξεχκαηνο απηνχ είλαη ηφζν κεγαιχηεξε, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά 

ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ζέζεσλ. Αλ αληίζεηα ςχμνκε ηελ ίδηα ζέ-

ζε επαθήο, ψζηε λα απνθηήζεη ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία απφ ηελ άιιε 

ζέζε, παξαηεξνχκε φηη απφ ην γαιβαλφκεηξν πεξλά πάιη ξεχκα αιιά ζε 

αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηελ πξνεγνχκελε. Η έληαζε θαη ζηελ πεξί-

πησζε απηή απμάλεη, φζν απμάλεη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ησλ δχν ζέ-

ζεσλ επαθήο. 

Η εκθάληζε ξεχκαηνο ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ….».  

«Ηιεθηξνηερλία ΙΙ», Γεσξγίνπ Κ. Κνθθηλάθε (ηαθηηθνχ θαζεγεηνχ 

παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ), Γεσξγίνπ Ισάλ. Καξχδε (Γηπι. Ηιεθηξνιφγνπ 

κεραληθνχ), Δπγελίδεην Ίδξπκα, Α΄ έθδνζε, Αζήλα 1999, ζει. 199. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εμεγήζακε ζε πξνεγνχκελν θε-

θάιαην-ελφηεηα φηη παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. 

ην παξφλ θεθάιαην ιέκε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα 

πιηθά φρη κφλνλ παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ, αιιά θαη φηη ηα παξαγφκελε ζεκειηψδε ηφληα ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα θαη πεξηζζφηεξα κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκν-

θξαζίαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ. 

Απηφ απνδεηθλχεηαη επεηδή ηα δηεχζπλζε-θίλεζε πνπ καο δείρλεη ην 

γαιβαλφκεηξν είλαη ε ίδηα κε ηελ δηεχζπλζε πνπ καο δείρλεη ην ίδην γαι-

βαλφκεηξν αλ ην ζπλδέζνπκε ζε έλα θχθισκα κπαηαξίαο, φπσο πεξηγξά-

θνπκε ζην παξαθάησ πείξακα πνπ αθνινπζεί, αιιά θαη θη άιιε θνξά 

αλαθέξακε. 

Να ζπκπιεξψζνπκε εδψ φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο π.ρ. ζε 

κηα αληίζηαζε ελφο αγσγνχ, εθεί παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία 

απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο φρη κφλνλ κεηαμχ ηνπο (ηα 

παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα), αιιά απσζνχληαη θαη κε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα πνπ θέξνπλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο ηα ξένληα ειε-

θηξφληα θη έηζη επηβξαδχλεηαη ε ξνή ησλ ειεθηξνλίσλ, αιιά θαη κεηψλε-

ηαη ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο φπσο θαη παξαπάλσ αλαθέξακε. 

β) Με ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Με ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζί-

αο έρνπκε ηελ ζπζηνιή ηεο χιεο. πσο θαη ζηνπο ππεξαγσγνχο εμεγή-

ζακε  

Να πξνζζέζνπκε άιιν έλα πείξακα ηψξα: 

 

Πείξακα, γηα εξκελεία ησλ παξαπάλσ: 

Έζησ έλα θχθισκα πνπ μεθηλάεη απφ ηνπο πφινπο κηαο κπαηαξίαο θαη 

ζην ελδηάκεζν απηνχ ππάξρεη έλα γαιβαλφκεηξν. 

η) Αλ ζπλδέζνκε πξψηα ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο κε ην θχ-

θισκα θαη κεηά ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο κε ην θχθισκα, ηφηε πεξλάεη ειε-

θηξηθφ ξεχκα, αιιά ε θνξά απηνχ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη απφ 

ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν. Απηφ εμεγείηαη επεηδή πξψηα ζπλδέζακε ηελ 

θάζνδν ζην θχθισκα θαη απηφ γέκηζε θαη θνξηίζηεθε κε πεξηζζφηεξα 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ ηεο θαζφδνπ.  

Λέκε επίζεο, δειαδή, φηη φηαλ ε θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη 

απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν ή ζχκθσλα  κε ηελ θίλεζε ησλ δεηθηψλ 

ηνπ ξνινγηνχ καο, ηφηε ζε απηφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα έρνπκε πεξηζζφηεξα 

ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, εμαηηίαο ησλ 

νπνίσλ θνξηίδνληαη έηζη ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ κε ην δηθφ ηνπο 

θνξηίν. 

ηη) Αλ ζηε ζπλέρεηα, ζπλδέζνπκε πξψηα ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξί-

αο κε ην θχθισκα θαη κεηά ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο κε ην θχθισκα, ηφηε 
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πεξλάεη ειεθηξηθφ ξεχκα, αιιά ε θνξά απηνχ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

είλαη απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν, ή ιέκε φηη ην ειεθηξηθφ ξεχκα έρεη 

αληίζεηε θνξά. Απηφ εμεγείηαη επεηδή πξψηα ζπλδέζακε ηελ άλνδν ζην 

θχθισκα θαη απηφ γέκηζε θαη θνξηίζηεθε κε πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ, πνπ θέξνπλ ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηεο αλφδνπ. 

Λέκε επίζεο, δειαδή, φηη φηαλ ε θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη 

απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν ή αληίζεηε κε ηελ θίλεζε ησλ δεηθηψλ 

ηνπ ξνινγηνχ καο, ηφηε ζε απηφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα έρνπκε πεξηζζφηεξα 

ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, εμαηηίαο ησλ ν-

πνίσλ θνξηίδνληαη έηζη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ κε ην δηθφ ηνπο 

θνξηίν. 
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45. Πελίν - Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πελίνπ. 

Ηιεθηξνκαγλήηεο – Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 

 

Αο πάξνπκε κηα πεξηγξαθή απφ ην Internet:  

«Παίξλνπκε έλα θχιηλδξν θαη ηπιίγνπκε γχξσ ηνπ έλα κνλσκέλν ζχξ-

κα, δεκηνπξγψληαο θπθιηθνχο αγσγνχο. Φηηάρλνπκε έλα πελίν. Μεξηθέο 

ζπείξεο κπνξεί λα πέζνπλ πάλσ ζηηο άιιεο, νπφηε έρνπλ θαη δηαθνξεηηθή 

αθηίλα. Πάιη πελίν έρνπκε.  

Παίξλνπκε έλα νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν θαη ηπιίγνπκε θάπνην 

ζχξκα. Φηηάμακε πελίν. Κάζε ζπείξα έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ, αιιά ην 

φινλ είλαη πελίν. 

Γεκηνπξγνχκε πελίν αλ ην ζχξκα ηπιηρζεί γχξσ απφ έλα ηξηγσληθφ 

πξίζκα!!! νπφηε θάζε ζπείξα έρεη ζρήκα ηξηγψλνπ..... 

Σν ζσιελνεηδέο;;;  πνιχ εηδηθή πεξίπησζε, φπσο ην νξίδνπλ ηα βηβιί-

α». 

Ηιεθηξ. Γ/λζε:http://ylikonet.gr/forum/topics/solenoeidhes-penhio-kai 

 

Αο δνχκε θη άιιν έλα παξάδεηγκα απφ ην Internet: 

Αο δνχκε φκσο ηψξα πψο κπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλαλ απιφ ειεθηξν-

καγλήηε: Υξεηαδφκαζηε κηα κπαηαξία, έλα θαιψδην θαη έλα ζηδεξέλην 

θαξθί 

Σπιίγνπκε ην θαιψδην ζθηρηά γχξσ απφ ην θαξθί, αθήλνληαο 20 εθ. 

ζχξκα ειεχζεξν απφ ηηο δχν άθξεο ηνπ. ηαλ ζπλδέζνπκε ηηο άθξεο απ-

ηέο κε ηνπο πφινπο κηαο κπαηαξίαο ηφηε έρεη θηηαρηεί έλαο ειεθηξνκα-

γλήηεο πνπ έρεη ηηο ηδηφηεηεο ελφο απινχ καγλήηε νη νπνίεο φκσο ηδηφηε-

ηεο είλαη παξνδηθέο θαη δηαξθνχλ φζν δηαξξέεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

 

 
 

 

Ηιεθ. Γ/λζε: http://wwwfysiks.blogspot.gr/2013/02/blog-post_24.html 
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Δπεμεγήζεηο-παξαηεξήζεηο: 

 

ηνπο ειεθηξνθφξνπο αγσγνχο έρνπκε άπσζε ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη 

ηφλησλ πξσηνλίσλ, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη 

ηα ηζρπξφηεξα ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειηψδε ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφ-

ινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηα ειεθηξφληα) κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηα ειεθηξφληα). 

Σα ζεκειηψδε ηφληα φκσο πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ απιψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ θαη απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, θαζψο απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο έιθνπλ θαη ηέηνηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη απιά 

ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη θαη ηφηε παξάγνπλ 

ειεθηξηζκφ. Απηφ είλαη π.ρ. ν ειεθηξηζκφο φπνπ εθπέκπεηαη απφ έλαλ 

κεηαζρεκαηηζηή θαη δεκηνπξγείηαη έηζη ην ειεθηξηθφ ή ειεθηξνκαγλεηη-

θφ πεδίν νιφγπξα ζηνλ αγσγφ (ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή θ.ιπ. (πνπ ηφηε ηνλ 

πεξηθξάδνπκε γηα ιφγνπο αζθαιείαο). 

Γλσξίδνπκε επίζεο, φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ 

ηελ χιε, αθφκε θαη λα έιμνπλ καδί ηνπο χιε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ έιθνπλ ηα απιά ηφληα θαη κέζσ απηψλ 

έιθνπλ θαη ηα απιά ηφληα, λα είλαη κεγαιχηεξε-ηζρπξφηεξε απφ ηηο δπ-

λάκεηο έιμεο ηνπ αηφκνπ (βιέπε ζρεηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξη-

θήο αληίζηαζεο θ.ιπ.). Σφηε θαζίζηαηαη δπλαηφλ αλ δηαθχγνπλ απιά ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ην θχθισκα-

ξεπκαηνθφξν αγσγφ θαη λα δηαρπζνχλ ζηνλ εμσηεξηθφ ηνπο ρψξν. 

 

Έζησ ινηπφλ έλαο κνλσκέλνο ξεπκαηνθφξνο αγσγφο. Έζησ επίζεο φηη 

έλα ηκήκα ηνπ ην ηπιίγνπκε γχξσ απφ κηα βειφλα. Σν ηχιηγκα απηφ 

παίξλεη ηελ κνξθή ζπείξαο. 

Σφηε παξαηεξνχκε φηη ε βειφλε καο απνθηάεη καγλεηηθέο ηδηφηεηεο. 

Η εμήγεζή ηνπ είλαη απιά ηψξα: 

Σα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ ηνπ αγσγνχ, έιθνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ ηεο βειφλεο θαη ηφηε απ-

ηνί νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο βειφ-

λεο θνξηίδνληαη κε ζεκειηψδε ηφληα. 

 

ηαλ, πάιη, έρνπκε αχμεζε ηεο έιμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφληα 

ηεο βειφλεο, ηφηε πάιη εμαζθείηαη ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 
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Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαηεπζχλνληαη-απσζνχληαη 

ζην έλα κέξνο ηεο βειφλεο, έζησ ην α, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ θαηεπζχλνληαη-απσζνχληαη πξνο ην άιιν κέξνο ηεο βειφλεο β. 

Έηζη δεκηνπξγνχληαη δχν πφινη ζεκειησδψλ ηφλησλ: 

Ο έλαο πφινο α είλαη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ελψ 

ν άιινο πφινο είλαη ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β. 

ηελ ζπλέρεηα, έρνπκε φπσο ζηνλ καγλεηηζκφ: 

 

ηνλ πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ: 

Δθεί, ηα ηζρπξφηεξα ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειηψ-

δε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, απσζνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ησλ εθεί ειεθηξνλίσλ (ηφληα πξσηνλίσλ, ηα νπνία είραλ 

ειρζεί απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ πφινπ απηνχ. Σα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ δειαδή ηνπ πφινπ α, έιθνληαη κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πφινπ ηνπ θάζε απινχ ειε-

θηξνλίνπ θη έηζη ην έιθνπλ πξνο ηνλ πφιν απηφλ). 

ηελ ζπλέρεηα, ηνλ απσζνχλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη ην 

ειεθηξφλην ηφηε θεχγεη απφ ηνλ πφιν α, ελψ έρεη θνξηηζηεί εθεί κε κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ(ν ε-

ζσηεξηθφο ηνπ πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). 

Σφηε, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ ηνπ άιινπ πφινπ β, έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ 

ηνπ ειεθηξνλίνπ απηνχ πνπ έρεη απσζεζεί απφ ηνλ καγλεηηθφ πφιν α. 

Σφηε ην ειεθηξφλην πνπ ήηαλ ηφλ πξσηνλίνπ έιθεηαη πξνο ηνλ άιινλ 

καγλεηηθφ πφιν β. Σφηε εθεί θνξηίδεηαη απφ ην εθεί ηζρπξφηεξν καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπ πφινπ β θαη κεηαηξέπεηαη ζε ηφλ ειε-

θηξνλίνπ. Σφηε θέξεη σο ηζρπξφηεξφ ηνπ θνξηίν εθείλν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ πφινπ β, απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ ηνπ άιινπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ ηνπ ειεθηξνλίνπ απηνχ θαη έηζη ην απσζνχλ απφ ηνλ 

πφιν β. 

Απηφ ηφηε απσζείηαη, αιιά ζηελ ζπλέρεη έιθεηαη απφ ηνλ άιινλ πφιν 

α θ.ν.θ. θηλνχληαη ηα ειεθηξφληα απφ ηνλ έλα  καγλεηηθφ πφιν ζηνλ άι-

ιν. 

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν παξάγνληαη-δεκηνπξγνχληαη θαη νη καγλεηη-

θέο δπλακηθέο κεηαμχ ησλ άθξσλ ηεο βειφλεο καο, κεηαμχ ησλ δχν κα-

γλεηηθψλ ηεο πφισλ αιιηψο. 
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46. σιελνεηδέο - Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνύ-

ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ ζηα άθξα ησλ ζπεηξώλ ηνπ ζσιελνεη-

δνύο. 

 

 

 
 

Τμ παναπάκω ζπήμα ημ έπμομε πάνεη από ημ Internet 
 

 

Η άπσζε πνπ εμαζθείηαη ζηνλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ πξνθαιεί άπσζε 

ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο (επεηδή απσζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηα ειεθηξφληα κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ζα ειεθηξφληα). 

Σφηε απηά, ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη θαη δεκηνπξγνχλ ην πεδίν 

νιφγπξα ζηνλ αγσγφ, ελψ ζπγρξφλσο έιθνπλ θαη ηα απιά ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ θαη ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ αληίζηνηρα (ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνπλ ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ελψ ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνπλ ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ). 

Έηζη νιφγπξα απφ ηνλ αγσγφ έρνπκε ηελ δεκηνπξγία πεδίνπ θαη ηελ 

χπαξμε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο απμάλνπλ ζηνλ ρψξν εμσηεξηθά ηνπ 

αγσγνχ, απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη θαηεπζχλν-

ληαη-απσζνχληαη πξνο ηα άθξα ηνπ. 

Η άπσζή ηνπο απηή φκσο είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε «θάζεηα» πξνο 

ην επίπεδν ηεο θίλεζεο ησλ ζπεηξψλ ηνπ ειεθηξνθφξνπ αγσγνχ. 
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Απηφ γίλεηαη, απηή δειαδή ε θαζεηφηεηά ηνπο γίλεηαη, επεηδή είλαη η-

ζρπξή ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ αθελφο, θαη επεηδή είλαη 

θνξεζκέλα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά απηά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ έιθνληαη κε ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ. Έηζη θαζψο απσζνχληαη απηά ηα θνξηία ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο, απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα, ηφηε θαηεπζχλνληαη-

απσζνχληαη πξνο ηα άθξα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ ζε ζρήκα ζπείξαο αγσ-

γνχ απηνχ θαη εθεί δεκηνπξγνχλ ηνπο δχν πφινπο, έλαλ πφιν ζην θάζε 

άθξν ηνπ. 

πγρξφλσο φκσο, έιθνληαη θαη κε ηηο ζπείξεο ησλ άθξσλ ηνπ πεξη-

ζηξεθφκελνπ ζε ζρήκα ζπείξαο αγσγνχ θαη έηζη εθεί ζηα άθξα ησλ ηε-

ιεπηαίσλ ζπεηξψλ ηνπ αγσγνχ απηνχ παξάγνληαη-δεκηνπξγνχληαη νη δχν 

καγλεηηθνί-ειεθηξνκαγλεηηθνί πφινη ηνπ ζσιελνεηδνχο. 

Ο λφηηνο-ηζρπξφηεξνο καγλεηηθφο πφινο ηνπ ζσιελνεηδνχο είλαη απηφο 

πνπ ζπλδέεηαη πην θνληά ζηελ κπαηαξία καο, ζην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Αλ αιιάμνπκε ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ, ζα αιιάμεη θη απηφο, επεη-

δή ην άθξν ηνπ ζσιελνεηδνχο πνπ ζπλδέεηαη πξψην κε ην πφιν ηεο κπα-

ηαξίαο απηφ θνξηίδεηαη πην πνιχ, νπφηε θαη ν καγλεηηθφο πφινο πνπ είλαη 

ν πην θνληηλφο πξνο ην θαιψδην απηφ (πνπ ζπλδέεηαη πξψηα κε ηνλ έλαλ 

πφιν ηεο κπαηαξίαο καο) είλαη θαη ν λφηηνο καγλεηηθφο πφινο (επεηδή 

αθξηβψο θνξηίδεηαη πην πνιχ ην θχθισκα απφ ηνλ πφιν απηφλ). 
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47. Μεηαζρεκαηηζηήο – Η εμήγεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ειεθηξη-

θνύ ξεύκαηνο, όηαλ ζην πξσηεύνλ θύθισκα έρνπκε ηηο πεξηζζόηεξεο 

ζπείξεο θαη ζην δεπηεξεύνλ έρνπκε ηηο ιηγόηεξεο ζπείξεο. 

Η εμήγεζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, όηαλ ζην 

πξσηεύνλ θύθισκα έρνπκε ηηο ιηγόηεξεο ζπείξεο θαη ζην δεπηεξεύνλ 

έρνπκε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπείξεο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ βόκβνπ ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή. 

 

 

 

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μεηαζρεκαηηζηήο#/media/File:Transformer3d_col3_el.svg 

 

 

 

α) Έζησ ην ειεθηξηθφ ξεχκα εηζέξρεηαη ζην πξσηεχνλ θχθισκα, πνπ 

έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζπείξεο. 

Απέλαληί ηνπ βξίζθεηαη ην δεπηεξεχνλ θχθισκα πνπ έρεη ηηο ιηγφηεξεο 

ζπείξεο. 

Σν ειεθηξηθφ ξεχκα κεηψλεηαη, ππνβηβάδεηαη. 

Ο ιφγνο είλαη φηη αθνχ ειαηηψζακε ηηο ζπείξεο, έρνπκε ηψξα ιηγφηε-

ξεο ζπείξεο γηα λα έιμνπλ ηα απσζνχκελα απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη α-

πιά ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ην πξσηεχνλ θχθισκα (πνπ δελ είλαη άιιν 

απφ έλα πελίν (βιέπε θαη πην πάλσ ηνλ κεραληζκφ άπσζεο ησλ απιψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ). 
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Δπνκέλσο, ζα κεησζεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ ζα παξαρζεί ζην δεπ-

ηεξεχνλ πελίν, ζην δεπηεξεχνλ θχθισκα. 

β) Έζησ ην ειεθηξηθφ ξεχκα εηζέξρεηαη ζην πξσηεχνλ θχθισκα, πνπ 

έρεη ηηο ιηγφηεξεο ζπείξεο. 

Απέλαληί ηνπ βξίζθεηαη ην δεπηεξεχνλ θχθισκα πνπ έρεη ηηο πεξηζζφ-

ηεξεο ζπείξεο. 

Σν ειεθηξηθφ ξεχκα αλαβαζκίδεηαη, απμάλεηαη. 

Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ εθηηλάζζνληαη (απσζνχκελα) έμσ 

απφ ηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ ηνπ πξσηεχνληνο θπθιψκαηνο, έιθνπλ θαη 

ειεθηξφληα ζηνλ εμσηεξηθφ ηνπ αγσγνχ ρψξν. ηελ ζπλέρεηα έιθνληαη 

θαη κε ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ησλ πξσηνλίσλ ειεθηξνλίσλ ηνπ 

αγσγνχ ηνπ δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο, πνπ ιφγσ ησλ πνιιψλ ζπεηξψλ 

ηνπ ηα έιθεη ζε κεγάιν βαζκφ (φζν πεξηζζφηεξεο ζπείξεο έρεη ην δεπηε-

ξεχνλ θχθισκα ηφζν πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα έιθεη). 

Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο έιθνληαη απφ ηνλ αγσγφ ηνπ δεπηε-

ξεχνληνο θπθιψκαηνο-πελίνπ απμάλνπλ ην θνξηίν ηνπο. 

 

Ο βφκβνο πνπ αθνχγεηαη απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζηή, εμεγήζακε, ζπκ-

βαίλεη θαη νθείιεηαη ζηελ έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ηα νπνία 

φηαλ απσζνχληαη απφ ην έλα πελίν, π.ρ. ην πξσηεχνλ, θαη έιθνληαη απφ 

ην δεπηεξεχνλ, επεηδή έιθνπλ θαη απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη απιά ηφληα 

ειεθηξνλίσλ, απηά ηα ηειεπηαία θέξνπλ θαη κηθξνκάδα θαη θαζψο έιθν-

ληαη ρηππνχλ κε νξκή πάλσ ζηελ κάδα ηνπ δεπηεξεχνληνο πελίνπ, νπφηε 

παξάγεηαη ν ζφξπβνο-βφκβνο. 

Αλάινγν βφκβν, εμεγήζακε, παξάγεηαη θαη ζην ξαδηνζήκα, ιφγσ ηεο 

εθεί ζχγθξνπζεο παξφκνησλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ. 
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 Βηβιίν 4ν   

 Η δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ    

 Η 1ε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ 1 151 

 - Δθαξκνγέο ηεο Β΄ Φάζεο ηεο    

    

1 Η εμήγεζε ηνπ πηεδνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ.  

Η εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ελφο θακπχινπ ειε-

θηξνθφξνπ αγσγνχ ζην εμσηεξηθφ-θπξηφ θαη 

φρη ζην εζσηεξηθφ-θνίιν κέξνο ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο θφξηηζεο ελφο αγσγνχ ζηα 

άθξα ηνπ ή ζηηο αθίδεο ηνπ. Η εμήγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αιεμηθέξαπλνπ. 

3 9 

2 Η εμήγεζε φηη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην έλα είδνο καγλε-

ηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ αιιά θαη 

ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Η εμήγεζε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην άιιν είδνο καγλεηη-

θνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ αιιά θαη ε-

ιεθηξηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνιηθφηεηαο (ηεο α-

ληίζεηεο θίλεζεο ησλ θνξηίσλ ηνπ ειεθηξη-

θνχ ξεχκαηνο) ζην ειεθηξηθφ ξεχκα, φηαλ 

πιεζηάδνπκε ή απνκαθξχλνπκε κεηαμχ ηνπο 

ηηο δχν απέλαληη έδξεο ελφο θξπζηάιινπ. 

10 12 

3 Η εχξεζε ηνπ πνην απφ ηα δχν είδε καγλεηη-

θνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ είλαη ηζρπξφηεξν ζηελ θάζε ηεο ζπ-

κπίεζεο ησλ καδψλ θαη γεληθά ζηηο πην θνληη-

λέο απνζηάζεηο, θαη πνην απφ ηα δχν είδε κα-

γλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ είλαη ηζρπξφηεξν ζηηο θάζεηο 

ηεο απνζπκπίεζεο θαη γεληθά ζηηο πην καθξη-

λέο γεληθά απνζηάζεηο. 

Η εμήγεζε ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη ε εμήγεζε 

ηεο αληίζεηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ.  

13 14 

4 Η θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο ζρεηη-

θά θνληηλέο θαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο. 

15  
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4 Η θνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο ζρεηη-

θά θνληηλέο θαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο. 

Η θίλεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά α-

ληίζεηε θνξά. 

15 16 

5 Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ελαιιαζζφκε-

λνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

17 18 

6 Βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησδψλ αιιά θαη 

ησλ απιψλ ηφλησλ. Η εμήγεζε φηη ηα νκφζε-

κα ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία απσζνχληαη θαη 

ε εμήγεζε πφηε απσζνχληαη. 

Η εμήγεζε φηη ηα νκφζεκα αξλεηηθά ειε-

θηξηθά θνξηία απσζνχληαη θαη ε εμήγεζε πφ-

ηε απσζνχληαη. 

Η εμήγεζε ηεο καγλεηηθήο θίλεζεο ζε έλα 

καγλεηηθφ πεδίν. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θίλεζεο ησλ 

ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν 

πξνο ηνλ άιινλ θαη αληίζηξνθα. 

19 22 

7 Η εμήγεζε φηη ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηεο Γεο θηλείηαη 

θαη πξνο ηνπο δχν καγλεηηθνχο πφινπο ηνπ 

θαη φρη κφλνλ πξνο ηνλ έλαλ. 

23 23 

8 Η αθξηβήο έλλνηα ησλ απιψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ θαη ησλ απιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξνζαλαην-

ιηζκνχ ησλ ειεθηξνλίσλ αιιά θαη ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ αγσγνχ πξνο ηα ξένληα ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ ξεφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν ζηελ άλνδν θαη 

απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πξαγκαηηθήο 

θνξάο ζην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηάζεο ζην 

ειεθηξηθφ ξεχκα (πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ 

άλνδν φζν θαη ζηελ θάζνδν). 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δηαθνξάο δπ-

λακηθνχ κεηαμχ αλφδνπ θαη θαζφδνπ. 

Ση νλνκάδεηαη έιμε κεηαμχ ηεο αλφδνπ θαη 

ηεο θαζφδνπ.  

24 31 
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9 Η αθξηβήο ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηνπ θαινχ 

θαη ηνπ θαθνχ αγσγνχ ηνπ ειεθηξηζκνχ.  

Σα ζεκειηψδε ηφληα δελ δεκηνπξγνχλ κφλνλ 

ζηαζεξνχο πφινπο, αιιά δεκηνπξγνχλ θαη κε-

ηαβιεηνχο-θηλεηνχο πφινπο. 

Η εμήγεζε φηη ν θεξαπλφο έιθεηαη απφ ηα κέ-

ηαιια. Ο θεξαπλφο εμαζθείηαη ζηελ θάζε ηεο 

άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ελψ ε α-

ζηξαπή ζηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ. 

Η εμήγεζε ηεο κεξηθήο θφξηηζεο κε θνξηίν 

ελφο κεηάιινπ θαηά ηελ πηψζε ελφο θεξαπ-

λνχ θαη ε πξφθιεζε ειεθηξνπιεμίαο. 

32 33 

10 Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ γχξσ απφ έλαλ 

ξεπκαηνθφξν αγσγφ. 

Η εμήγεζε ηεο θαζεηφηεηαο ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ σο πξνο έλαλ 

ξεπκαηνθφξν αγσγφ. 

Η εμήγεζε φηη νη καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ελφο 

καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ θέ-

ξνπλ ίζεο πνζφηεηαο θνξηία ελέξγεηαο ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ  πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, αλεμάξηεηα αλ ε θάζν-

δνο ή ε άλνδνο είλαη ηζρπξφηεξε. 

Η εμήγεζε φηη ε καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή γξακκή θέξεη εμίζνπ (θέ-

ξεη απνιχησο ίζα) ηα θνξηία ελέξγεηαο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε φηη ν «δάρηπινο» ηνπ Θενχ ήηαλ 

εθείλνο πνπ δεκηνχξγεζε ηελ Γε καο. 

34 36 

11 Η εμήγεζε φηη ην ειεθηξηθφ θνξηίν ησλ α-

πιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ απιψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ νθείιεηαη ζηα ζεκειηψδε 

ηφληα. 

Υσξίο ηα ζεκειηψδε ηφληα δελ ππάξρεη ειε-

θηξηθφ θνξηίν. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα νθείιεηαη 

ζηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζηα ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

37 38 

12 Η εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ξηλη- 39  



 155 

Π Ι Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Σ Ι Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΙΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

12 Η εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ξηλη-

ζκάησλ ζηδήξνπ πξνο ηηο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ 

πεδίνπ κε θέληξν ηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ. 

Η εμήγεζε πνπ νη καγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο νιφγπξα ηνπ ειεθηξνθφξνπ αγσγνχ 

δηαηάζζνληαη ζε νκφθεληξνπο θχθινπο. 

Η εμήγεζε φηη ην επίπεδν ησλ καγλεηηθψλ 

δπλακηθψλ γξακκψλ είλαη θάζεην πξνο ηνλ 

ξεπκαηνθφξν αγσγφ.  

39 42 

13 Η εμήγεζε ηεο έιμεο ησλ δχν ξεπκαηνθφξσλ 

αγσγψλ φηαλ δηαξξένληαη απφ ξεχκαηα ηεο 

απηήο θνξάο. 

Η εμήγεζε ηεο άπσζεο ησλ δχν ξεπκαηνθφ-

ξσλ αγσγψλ φηαλ δηαξξένληαη απφ ξεχκαηα 

ηεο αληίζεηεο θνξάο. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ 

ησλ απιψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (πνπ έξρνληαη-

μεθηλνχλ απφ ηελ άλνδν), αιιά θαη ησλ α-

πιψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ έξρνληαη-

μεθηλνχλ απφ ηελ θάζνδν). 

43 45 

14 Η εμήγεζε ηεο επαγσγήο.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο καγλεηηθνχ πεδί-

νπ νιφγπξα απφ ηνλ ειεθηξνθφξν αγσγφ, 

απφ ηελ πεξηζηξνθή ησλ πελίσλ ή ηεο ζπεί-

ξαο θ.ιπ. 

Η αθξηβήο ιεηηνπξγία ηνπ καγλεηηζκνχ. 

Η εμήγεζε ηεο ζπλερνχο θίλεζεο ησλ ειε-

θηξνλίσλ απφ ηνλ έλαλ καγλεηηθφ πφιν πξνο 

ηνλ άιιν.  

Σα ειεθηξφληα ηνπ καγλεηηζκνχ είλαη ηα ίδηα 

κε εθείλα ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

46 52 

15 Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν πφισλ 

ζην ζσιελνεηδέο φηαλ πιεζηάζνπκε ζε απηφ 

ηνλ πφιν ελφο καγλήηε. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζηελ επαγσγή, απφ επαγφκελν κα-

γλήηε ζην ζσιελνεηδέο.  

53 54 

16 Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ελαιιαζζφκε-

λνπ θαη ηνπ ζπλερνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξάο ησλ δχν παξαπάλσ  

55  
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16 Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ελαιιαζζφκε-

λνπ θαη ηνπ ζπλερνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξάο ησλ δχν παξαπάλσ 

εηδψλ ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ. 

Η εμήγεζε ηεο ελαιιαγήο ησλ πφισλ ζην ε-

λαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνιηθφηεηαο ηεο α-

λφδνπ θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε θάζνδν κε αξ-

λεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν.    

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο πνιηθφηεηαο ζηελ 

θάζνδν θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε άλνδν κε ζε-

ηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν.    

55 60 

17 Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεπζεο 

ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο δχν πιάθεο 

ηνπ ππθλσηή. 

Η εμήγεζε φηη δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα ζηηο δχν πιάθεο ηνπ ππθλσ-

ηή, φηαλ απηέο βξίζθνληαη ζε πνιχ θνληηλέο 

απνζηάζεηο, παξφηη νη δχν πιάθεο θέξνπλ α-

ληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία (θαη θαλνληθά ζα 

έπξεπε λα έιθνληαη). 

61 62 

18 Η εμήγεζε ηνπ λφκνπ ηνπ Σδάνπι.  

Πεηξακαηηθή απφδεημε φηη ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα σο κνξθή ελέξγεηαο δηαπεξλνχλ ηελ χιε, 

ελφο κνλσηηθνχ πιηθνχ πνπ ηα πεξηβάιιεη 

θ.ιπ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο απφ 

ηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο 

αληίζηαζεο.   

63 66 

19 Σα ζεκειηψδε ηφληα φρη κφλνλ δηαπεξλνχλ 

ηελ χιε, αιιά έιθνπλ θαη νιφθιεξα άηνκα 

θαη κφξηα κέζσ απηήο, φηαλ θέξνπλ απμε-

κέλν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο 

θνξηίν. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα κπνξνχλ θαη κεηαθέξνπλ 

νιφθιεξα ειεθηξφληα, πξσηφληα θαη λεηξφληα 

θαη ηα θέξνπλ ζηελ θαηεχζπλζε θίλεζήο ησλ. 

Η εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ α-

πνξξνθεζνχλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπο αθαη- 

67  
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19 Σα ζεκειηψδε ηφληα φρη κφλνλ δηαπεξλνχλ 

ηελ χιε, αιιά έιθνπλ θαη νιφθιεξα άηνκα 

θαη κφξηα κέζσ απηήο, φηαλ θέξνπλ απμε-

κέλν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο 

θνξηίν. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα κπνξνχλ θαη κεηαθέξνπλ 

νιφθιεξα ειεθηξφληα, πξσηφληα θαη λεηξφληα 

θαη ηα θέξνπλ ζηελ θαηεχζπλζε θίλεζήο ησλ. 

Η εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ α-

πνξξνθεζνχλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ηνπο αθαη-

ξείηαη κέξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα 

κεηαβάιιεηαη θαη ην θξίζηκν ζεκείν ηεο κε-

ηαμχ ηνπο έιμεο θαη γίλεηαη κηθξφηεξν ζε α-

πφζηαζε. 

67 71 

20 Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηθνληνχ. 

Η εμήγεζε φηη ην λεξφ ζην ζηθφλη θηλείηαη 

αληίζεηα απφ ηελ δχλακε ηεο βαξχηεηαο, φ-

ηαλ αλέξρεηαη ζηνλ ζσιήλα ηνπ ζηθνληνχ. 

Η εμήγεζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ πξνο ηα πάλσ, 

φπνπ ππάξρεη ην θελφ αέξα. Η εμήγεζε πνπ 

ην θελφ αέξα έιθεη ην λεξφ πξνο ην κέξνο 

ηνπ. 

Η εμήγεζε φηη πξέπεη πνιχ γξήγνξα λα βά-

ινπκε ην ειεχζεξν άθξν ηνπ θελνχ ζσιήλα 

ζην δεχηεξν δνρείν. 

Η εμήγεζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ έσο φηνπ α-

δεηάζεη ην δνρείν πνπ βξίζθεηαη ςειφηεξα ή 

ηα πγξά ζην άθξν ηνπ ζηθνληνχ θηάζνπλ ζηελ 

ίδηα ζηάζκε.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ιεγφκελεο 

βαξπηηθήο αιπζίδαο έιμεο κεηαμχ ησλ πξσ-

ηνλίσλ θαη ησλ αηφκσλ θαη ησλ κνξίσλ ηεο 

χιεο. 

72 77 

21 Δμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεπζεο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Η εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ειε-

θηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηα 

ζεκειηψδε ηφληα. 

78 80 

22 Δμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ πεξηζηξνθή  

81  
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22 Δμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηελ πεξηζηξνθή 

ηεο ζθαίξαο ηνπ ηην βνλ Γθνπεξίθ.  

Καηά ηελ θάζε ηεο άπσζεο κεηαμχ πξσηνλί-

νπ θαη ειεθηξνλίνπ, έρνπκε ηελ δηαθπγή ειε-

θηξνκαγλεηηθνχ ηνπο θνξηίνπ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ. 

81 84 

23 Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ ζηήιε ζηελ ζπζθεπή Βφιηα 

θαη ε απνζήθεπζή ηεο. 

85 87 

24 Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχ-

καηνο κε ηελ ηξηβή. 

88 89 

25 Σα ξένληα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηζκνχ είλαη 

δχν εηδψλ: είλαη ηα απιά ηφληα ησλ πξσηνλί-

σλ θαη ηα απιά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνζηα-

ηηθήο Μεραλήο Wimshurst. 

90 93 

26 Δηο ηνπο θνίινπο αγσγνχο, ην ειεθηξηθφ θνξ-

ηίν βξίζθεηαη κφλν επί ηεο εμσηεξηθήο επηθά-

λεηαο. 

Υσξίο ηα ζεκειηψδε ηφληα δελ ππάξρνπλ ε-

ιεθηξηθά θνξηία. 

94 95 

27 Γελ είλαη ε χιε ε αηηία εθείλε πνπ παξάγεη 

ηνλ ειεθηξηζκφ (ζπηλζήξα) ή ηελ έιμε δεια-

δή κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, αιιά εί-

λαη απηή ε ίδηα ε έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ηα νπνία ππάξρνπλ κέζα ζηελ 

χιε, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ θαη ε ίδηα ε χιε 

ζπκπεξηθέξεηαη έηζη, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο 

ηνπο ηδηφηεηεο.  

Η ηεθκεξίσζε φηη πξψηα ππήξμαλ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ζηνλ θφζκν, σο ελέξγεηα θαη κε-

ηά δεκηνπξγήζεθε ε  χιε. 

96 97 

28 Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ 

ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst. 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ 

θαηά ηελ αληίζεηε-αληίζηξνθε θνξά ηεο ειε-

θηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst, φηαλ αι-

ιάμνπκε ηελ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηεο κε-

ραλήο απηήο πνπ νδεγεί πξνο ηνλ ζηξφβηιφ  

98  
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28 Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ 

ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst. 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ 

θαηά ηελ αληίζεηε-αληίζηξνθε θνξά ηεο ειε-

θηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst, φηαλ αι-

ιάμνπκε ηελ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηεο κε-

ραλήο απηήο πνπ νδεγεί πξνο ηνλ ζηξφβηιφ 

ηεο. 

Η πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ ηεο παξαπάλσ 

κεραλήο, νθείιεηαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

98 100 

29 Η θνξά-θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζε έλαλ ζηξφβηιν. 

Η θνξά-θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε έλαλ 

ζηξφβηιν.  

101 102 

30 Η εμήγεζε φηη ζηνλ ειεθηξηζκφ δελ παξάγν-

ληαη κφλνλ αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία, αιιά 

παξάγνληαη θαη ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία. 

103 105 

31 Η εμήγεζε ηεο ζπλερνχο κεηαθίλεζεο ηεο κε-

ηαιιηθήο ζθαίξαο πνπ πιεζηάδνπκε θνληά 

ζηνπο πφινπο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο 

Wimshurst. 

106 109 

32 Η εχξεζε-ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο άπσζεο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην ειεθηξηθφ θχθισκα. 

110 111 

33 Τπνινγηζκφο ηεο ηζρχνο άπσζεο κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ κε βάζε ηελ παξαγφκελε 

ζεξκνθξαζία. 

Τπνινγηζκφο ηεο ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηη-

κέο αληίζηαζεο θαζψο θαη γηα ηηο δηαθνξεηη-

θέο ηηκέο ζεξκφηεηαο. 

112 113 

34 Θεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ παξάγνληαη φηαλ πξσηφ-

ληα ή ειεθηξφληα πιεζηάζνπλ ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε απφ ηελ θξίζηκε απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπο. 

114 116 

35 Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δίνδεο ειε-

θηξνληθήο ιπρλίαο σο βαιβίδα ξεχκαηνο ή ε 

εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο αλνξζσηή 

ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο . 

117 121 
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36 Η εμήγεζε ηεο αθξηβνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ α-

λνξζσηή. 

122 122 

37 Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξηφδνπ ειε-

θηξνληθήο ιπρλίαο. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιέγκαηνο 

ζηελ ηξίνδν ιπρλία. 

123 125 

38 Η εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνδηθνχ 

ζσιήλα. 

126 127 

39 Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιάκπαο θσηη-

ζκνχ πνπ έγηλε δίνδνο ειεθηξνληθή ιπρλία. 

Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο-κεηαθνξάο ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην θελφ, φηαλ δειαδή 

δελ ππάξρεη αγσγφο κεηαθνξάο ηνπ, νθείιε-

ηαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Η χπαξμε ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαίλεηαη θαζαξά ζηνλ 

ζσιήλα Braun.  

128 129 

40 Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, α) ζε άι-

ια πιηθά παξάγνληαη πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε 

ηφληα ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαγφκελα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, ελψ β) ζε άιια π-

ιηθά παξάγνληαη πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαγφ-

κελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ. 

Πνηα πιηθά εμαξρήο ζην ζχκπαλ, δεκηνπξγή-

ζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη πνηα πιηθά δε-

κηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

130 133 

41 ηνπο ππεξαγσγνχο θαη γεληθά ζηα κέηαιια, 

κε ηελ αχμεζε ηνπ θξχνπ ή κε ηελ κείσζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο, έρνπκε κείσζε ηεο αληί-

ζηαζεο δηέιεπζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

επνκέλσο έρνπκε αχμεζε ηεο έληαζήο ηνπ.   

Με ηελ αχμεζε ηνπ θξχνπ ή κε ηελ κείσζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθν-

ληαη απφ ηηο κάδεο κέζα ζηηο νπνίεο βξίζθνλ- 

134  
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41 ηνπο ππεξαγσγνχο θαη γεληθά ζηα κέηαιια, 

κε ηελ αχμεζε ηνπ θξχνπ ή κε ηελ κείσζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο, έρνπκε κείσζε ηεο αληί-

ζηαζεο δηέιεπζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

επνκέλσο έρνπκε αχμεζε ηεο έληαζήο ηνπ.   

Με ηελ αχμεζε ηνπ θξχνπ ή κε ηελ κείσζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθν-

ληαη απφ ηηο κάδεο κέζα ζηηο νπνίεο βξίζθν-

ληαη. 

Η εμήγεζε ηεο ζπκπίεζεο θαη ζπζηνιήο ηεο 

κάδαο ησλ πιηθψλ ζηνπο ππεξαγσγνχο θαη 

ζηα πιηθά ζψκαηα. 

Η εμαίξεζε ηεο κε ζπκπίεζεο-ζπζηνιήο ηνπ 

λεξνχ φηαλ ζπζηέιιεηαη, αιιά θαη ε αχμεζε-

δηαζηνιή ηεο κάδαο ηνπ. 

134 136 

42 Η εμήγεζε φηη ηα ειεθηξηθά νκφζεκα ειε-

θηξηθά θνξηία απσζνχληαη. 

Η εμήγεζε ηεο αχμεζεο ηεο έληαζεο ηνπ ε-

ιεθηξηθνχ ξεχκαηνο φηαλ κεηψλεηαη ε ζεξκν-

θξαζία ελφο αγσγνχ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

αχμεζε ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

φηαλ κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνχ. 

Η εμήγεζε ηεο κείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ ειε-

θηξηθνχ ξεχκαηνο φηαλ απμάλεηαη ε ζεξκν-

θξαζία ηνπ αγσγνχ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχ-

μεζε ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

φηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνχ. 

137 139 

43 Η εμήγεζε ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο 

ειεθηξηθήο ηάζεο ή δηαθνξάο δπλακηθνχ α-

λάκεζα ζηα δχν ειεθηξφδηα. 

140 141 

44 Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα πιηθά 

δελ παξάγνληαη κφλνλ ζεκειηψδε ηφληα πξσ-

ηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, 

αιιά ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα ζε θνξηίν ζε 

ζχγθξηζε κε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ. 

142 144 

45 Πελίν - Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πε- 145  
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45 Πελίν - Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πελί-

νπ. 

Ηιεθηξνκαγλήηεο – Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξ-

γίαο ηνπ.  

145 147 

46 σιελνεηδέο - Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ 

ζηα άθξα ησλ ζπεηξψλ ηνπ ζσιελνεηδνχο. 

148 149 

47 Μεηαζρεκαηηζηήο – Η εμήγεζε ηεο ππνβάζ-

κηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, φηαλ ζην 

πξσηεχνλ θχθισκα έρνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο 

ζπείξεο θαη ζην δεπηεξεχνλ έρνπκε ηηο ιηγφ-

ηεξεο ζπείξεο. 

Η εμήγεζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, φηαλ ζην πξσηεχνλ θχθισκα έ-

ρνπκε ηηο ιηγφηεξεο ζπείξεο θαη ζην δεπηε-

ξεχνλ έρνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπείξεο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ βφκβνπ ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζηή. 

150 151 
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