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Δηζαγσγή 

 

 

ηελ ελφηεηα παξαπάλσ κε ηίηιν: «Η εμήγεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζπ-

κπάληεηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ», (βι. δεχηεξε θά-

ζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηε δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ), εμεγήζακε φηη ππήξ-

μαλ ζπλερφκελεο νη θηλήζεηο ησλ καγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ απφ 

ηνλ έλα πφιν ζηνλ άιιν θαηά ηελ πξψηε απηή εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

δελ ππήξμε έλα θαη κφλν θχκα ηέηνησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ.  

Η κεηαθίλεζε απηή ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ απφ ηνλ έλα ζπκπάληεην πφιν ζηνλ άιιν ζηακάηεζε φηαλ είρε 

κεηαθηλεζεί πνιχ κεγάιν θνξηίν ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ ηνλ 

έλα πφιν ζηνλ άιιν, νπφηε άξρηζαλ θαη ην θαηλφκελν ηεο δηαζηνιήο ηνπ 

θάζε ζπκπάληεηνπ πφινπ. Απηφ ζπλέβε επεηδή ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο α-

πνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη. Δπνκέλσο, φηαλ έπεζαλ πνι-

ιά ηέηνηα ζεκειηψδε ηφληα απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν πξνο ηνλ άιιν, 

άξρηζαλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη λα απσζνχληαη, ελψ αξρη-

θά έιθνληαλ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Δκείο φκσο δηαρσξίζακε ηελ πξψηε απηή εκέξα ζε ηξεηο θάζεηο κε βά-

ζε ηελ δεκηνπξγία ηεο κάδαο, εηδηθφηεξα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πξσηνλί-

σλ, ησλ ειεθηξνλίσλ (Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ), ησλ λεηξνλίσλ, ησλ αηφκσλ πδξνγφλνπ αιιά θαη ησλ εια-

θξχηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα ηνηρείσλ (Β΄ Φά-

ζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). 

κσο θαζψο ζπλερίζηεθαλ ε κεηαθίλεζε απηψλ ησλ καγλεηηθψλ-ειε-

θηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ απφ ηνλ έλα ζπκπάληεην πφιν ζηνλ 

άιιν είρακε θαη κηα ηξίηε πεξίνδν-Φάζε ηελ ίδηα απηή-πξψηε εκέξα ηεο 

δεκηνπξγίαο, θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ θαη πνιιά απφ ηα ππφινη-

πα βαξχηεξα  ρεκηθά ζηνηρεία ηνπ ζχκπαληνο. 

Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθφηεξα απηή ηελ Σξίηε Φάζε ηεο πξψηεο εκέ-

ξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 
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1. Ο νξηαθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ηξίηεο Φάζεο ηεο πξώηεο εκέξαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαρζείζαο ύιεο ππναηνκηθώλ ζσκαηηδίσλ θαη ε-

ιαθξώλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ζηηο δύν πξώηεο Φάζεηο ηεο πξώηεο εκέ-

ξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 

 

 

ηελ ηξίηε Φάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο, έρνπκε ην εμήο: 

Ήδε, εμεγήζακε φηη, ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ έρνπλ παξαρζεί ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ ζηελ δεχηεξε θάζε 

ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο (δελ ππήξραλ αθφκε λεηξφληα ζηνλ 

πφιν απηφ), ελψ ζηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ έρνπλ παξαρζεί ηα λεηξφληα.  

Δμεγήζακε,επίζεο, φηη εκείο θάλακε ηνλ δηαρσξηζκφ ζε ηξεηο θάζεηο 

θαηά ηελ πξψηε ζπκπάληεηα εκέξα, κε βάζε ηελ πξννδεπηηθή ζπκπίεζε 

ησλ ήδε δεκηνπξγεκέλσλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ (Α΄ Φάζε) θαη 

ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ λέα ζπκπίεζή ησλ λα δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα ε-

ιαθξά ρεκηθά ζηνηρεία (Β΄ Φάζε). ηελ ζπλέρεηα κε ηελ λέα ζπκπίεζή 

ησλ λα δεκηνπξγνχληαη αθφκε βαξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία. 

Δμεγήζακε, αθφκε, φηη ζηελ θάζε Φάζε ηεο ίδηαο απηήο πξψηεο εκέ-

ξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ εμαηηίαο ηεο ζπκπίεζεο απηήο πνπ αλα-

θέξακε πξνθχπηνπλ ε δεκηνπξγία ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ηεο χιεο θαη ησλ 

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, ελψ θαζφιε ηελ πξψηε απηή εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

έρνπκε ζπλερή θαη πξννδεπηηθή ηελ ζπκπίεζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ κε 

φζα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα θαη ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία έιθνπλ ζηνλ 

θαζέλα απφ ηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο. 

 

Δηδηθά φκσο θαηά ηελ ηξίηε Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ έρνπκε ηα εμήο: 

Καζψο νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη έιθνληαη θαη πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο 

ζηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ζηελ ηξίηε απηή Φάζε, 

δελ παξάγνπλ κφλν ηελ παξαπάλσ χιε, αιιά έρνπκε, ζηε ζπλέρεηα, ζπκ-

βαίλεη θαη ην εμήο:    

ηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, εμεγή-

ζακε φηη έρνπλ παξαρζεί (θαηά ηηο δχν πξψηεο θάζεηο ηεο πξψηεο εκέξαο 

ηεο δεκηνπξγίαο) δνκηθνί ιίζνη πξσηνλίσλ, άηνκα πδξνγφλνπ αιιά θαη 

άιισλ ειαθξχηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. 

ηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ε-

πίζεο έρνπλ παξαρζεί (θαηά ηηο δχν πξψηεο θάζεηο ηεο πξψηεο εκέξαο 

ηεο δεκηνπξγίαο) δνκηθνί ιίζνη ειεθηξνλίσλ, λεηξνλίσλ, αιιά θαη άιια 

ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία.  

Καζψο φκσο ζπλερίδεηαη ε έιμε ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ, κε ηελ 

ήδε παξαγσγή ηεο παξαπάλσ χιεο ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο, έ-
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ρνπκε ηψξα ην εμήο θαηλφκελν ηεο δηαζηνιήο ηνπ θάζε ζπκπάληεηνπ πφ-

ινπ, φπσο ζα παξαζέζνπκε θαη πην θάησ. 
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2. Η δηαζηνιή θαη δηόγθσζε ηνπ ζπκπάληεηνπ πόινπ α ησλ ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ε κεηαθνξά-κεηαθίλεζε πξσηνλίσλ, 

αηόκσλ πδξνγόλνπ θαη ειαθξώλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ από ηνλ ζπκπά-

ληεην απηόλ πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ α, πξνο ηνλ ζπ-

κπάληεην πόιν β ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ.     

Η δεκηνπξγία-παξαγσγή ζύλζεησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ κε απμεκέ-

λν-ηζρπξόηεξν ην καγλεηηθό θνξηίν ησλ δνκηθώλ ιίζσλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλί-

σλ.  

 

 

Απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ινη-

πφλ (ζηελ ηξίηε θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο), ζπλερίδνπλ 

λα μεθηλνχλ καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο (αθνχ 

έιθνληαη απφ ηνλ εηεξψλπκφ ηνπο καγλεηηθά πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ) θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β.  

Δθεί φκσο ζπλαληνχλ ειεθηξφληα, λεηξφληα θαη ειαθξχηεξα ρεκηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία (φπσο εμεγήζακε) θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Καζψο 

φκσο κεηαθέξεηαη έηζη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνλ ζπκπά-

ληεην απηφλ πφιν β, ηφηε δελ παξάγνληαη κφλν νη παξαπάλσ κάδεο ησλ 

ειεθηξνλίσλ, ησλ λεηξνλίσλ θαη ησλ άιισλ ειαθξχηεξσλ ρεκηθψλ ζηνη-

ρείσλ, αιιά ζπγρξφλσο αξρίδεη λα απμάλεη πεξηζζφηεξν (ζηελ ηξίηε απηή 

θάζε) θαη ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζπ-

κπάληεηνπ πφινπ β ησλ ειεθηξνλίσλ κε ηα εξρφκελα εθεί ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ, ιφγσ απηήο αθξηβψο ηεο αχμεζεο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ ηα νπνία πιένλ αξρίδνπλ λα απσζνχληαη κε ηα εθεί 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ πφινπ απηνχ β (επεηδή βξίζθνληαη 

ζηηο ζρεηηθά πιένλ θνληηλέο απνζηάζεηο). 

ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ηελ δηφγθσζε ηνπ πφινπ απηνχ ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β, ηελ δηαζηνιή ηνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε 

πιένλ ζε κεγαιχηεξε αθηίλα ηψξα (είρε ζπκβεί θαη θαηά ηελ Β΄ θάζε, 

ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο, απηφ ην θαηλφκελν ηεο δηφγθσζεο 

ηνπ ζπκπάληεηνπ απηνχ πφινπ θαη ηεο δηαζηνιήο ηνπ) ησλ απσζνχκελσλ 

απφ ηνλ πφιν β, ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

ε επφκελε φκσο, ρξνληθά, πεξίνδν ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ πνπ είλαη θαη ηα ηζρπξφηεξα ζηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν β, απσ-

ζνχλ ηα νινέλα θαη απμαλφκελαζεκειηψδε ηφληα ησλ εξρφκελσλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ πφιν απηφλ (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο α-

πνζηάζεηο απσζνχληαη). Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσ-

ζνχληαη απφ ηνλ πφιν απηφ β, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλί-

σλ είλαη ηα ηζρπξφηεξα ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β. Μαδί ηνπο φκσο έιθνπλ 
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θαη ηεξάζηην αξηζκφ ειεθηξνλίσλ, λεηξνλίσλ θαη άιισλ ειαθξχηεξσλ 

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηφζν ηα ειεθηξφληα φζν θαη ηα 

λεηξφληα (ν δνκηθφο ιίζνο ηνπ ειεθηξνλίνπ δειαδή φπσο θαη ηνπ λεηξν-

λίνπ, θέξεη δχν καγλεηηθνχο πφινπο: έλα καγλεηηθφ πφιν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη θαη ν ηζρπξφηεξφο ηνπο, αθνχ ηα ειεθηξφ-

ληα θαη ηα λεηξφληα δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, θαη έλα άιιν καγλεηηθφ πφιν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ είλαη θαη ν αζζελέζηεξφο ηνπο. Δμαηηίαο ησλ δχν 

απηψλ πφισλ έρνπκε ην καγλεηηθφ ηνπο πεδίν αιιά θαη ηελ έιμε ηνπο κε 

ην πξσηφλην πνπ θέξεη εηεξψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία). (ηα ειε-

θηξφληα έρνπκε επηπιένλ θαη ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν, αθνχ ζε απηά 

ππεξέρεη ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ελψ ζηα λεηξφληα έρνπκε εμίζνπ 

ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, φζν θαη ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν). 

Έηζη φκσο θαζψο έρνπλ απσζεζεί ζε ζρεηηθά κεγάιε έθηαζε θαη αθηί-

λα νιφγπξα απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ β, απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ηφηε έιθνληαη απφ ηνλ 

άιιν ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (εμεγήζακε 

φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ-παξάγνπλ καγλεηηθφ πφιν). κσο ηα 

ζεκειηψδε απηά ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ έξρνληαη-απσζνχληαη απφ ηνλ 

ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β, έρνπλ έιμεη 

καδί ηνπο θαη ειεθηξφληα αιιά θαη πξσηφληα, ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ νπνίσλ ππάξρεη απμεκέλν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Έηζη, κέζσ ησλ παξαπάλσ πξσην-

λίσλ θαη ειεθηξνλίσλ έιθνπλ θαη ηα άιια ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία 

(ζηα νπνία ππάξρεη απμεκέλν απηφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) θαη ηα νπνία έρνπλ παξα-

ρζεί-δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ πξψηκε εθείλε επνρή ηεο ηξίηεο θάζεο ηεο 

πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

 

Καζψο ινηπφλ, ηα ειθφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ έ-

ρνπλ απσζεζεί απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν β) θηάλνπλ ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α (επηζηξέθνπλ δειαδή) θαη 

πέθηνπλ κε δχλακε πάλσ ηνπ, ηφηε ζπγθξνχνληαη εθεί θαη έρνπκε: 

Σα ειεθηξφληα, ηα λεηξφληα θαη ηα ειαθξά ρεκηθά ζηνηρεία πνπ θέ-

ξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ακεηάιισλ 

(βιέπε ζηελ Β΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ 

φηαλ κηιήζακε γηα ηνλ Πεξηνδηθφ Πίλαθα ησλ ηνηρείσλ) πνπ θέξνπλ 

καδί ηνπο λα ζπκπηέδνληαη κε ηα πξσηφληα, ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ θαη 

ηα άιια ειαθξχηεξα εθεί παξαρζέληα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ ήδε ππάξρνπλ 

ζηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α. 

Δθεί ηφηε δεκηνπξγνχληαη θαη παξάγνληαη πιήζνο βαξχηεξσλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 
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ηφλησλ πξσηνλίσλ, κηαο θαη εθεί είλαη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ απηφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη π.ρ. ε 

νκάδα ησλ κεηάιισλ (εθηφο ηνπ πδξνγφλνπ πνπ πξνυπήξρε εθεί απφ ηελ 

πξψηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο), αιιά θαη ην λεξφ. 
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3. Η δηαζηνιή θαη δηόγθσζε ηνπ ζπκπάληεηνπ πόινπ ησλ ζεκειησ-

δώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ β θαη ε κεηαθνξά-κεηαθίλεζε ειεθηξνλίσλ, 

λεηξνλίσλ θαη άιισλ ειαθξύηεξσλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ από ηνλ ζπ-

κπάληεην απηόλ πόιν β ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ, πξνο 

ηνλ ζπκπάληεην πόιν α ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ.    

Η δεκηνπξγία-παξαγσγή ζύλζεησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ κε απμεκέ-

λν-ηζρπξόηεξν ην καγλεηηθό θνξηίν ησλ δνκηθώλ ιίζσλ ησλ πξσην-

λίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ. 

Σν ζζέλνο ή ε ρεκηθή ηάζε έιμεο ελόο ρεκηθνύ ζηνηρείνπ ζεκαίλεη 

ζηελ νπζία ηνλ βαζκό ελέξγεηαο ζε ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ ή ζε 

ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη ην θάζε ρεκηθό ζηνηρείν. 

Η εύξεζε ηνπ ζζέλνπο ελόο ρεκηθνύ ζηνηρείνπ ζηελ νπζία καο δεί-

ρλεη ζε πνηόλ ζπκπάληεην πόιν, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, έρεη παξαρζεί. 

 

 

Απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β, ινη-

πφλ (ζηελ ηξίηε θάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο), ζπλερίδνπλ 

λα μεθηλνχλ καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο (αθνχ έιθνληαη απφ ηνλ εηε-

ξψλπκφ ηνπο καγλεηηθά πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α) θαη 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ α.  

Δθεί φκσο ζπλαληνχλ πξσηφληα, άηνκα πδξνγφλνπ θαη άιισλ ειαθξχ-

ηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία (φπσο εμεγήζακε) θέξνπλ ηζρπξφηε-

ξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ. Καζψο φκσο θαζψο κεηαθέξεηαη έηζη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηνλ πφιν απηφ α, ηφηε δελ παξάγνληαη κφλν νη παξαπάλσ κάδεο ησλ 

πξσηνλίσλ, ησλ αηφκσλ πδξνγφλνπ θαη ησλ άιισλ ειαθξχηεξσλ ρεκη-

θψλ ζηνηρείσλ, αιιά ζπγρξφλσο αξρίδεη λα απμάλεη πεξηζζφηεξν (ζηελ 

ηξίηε απηή θάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο) θαη ε άπσζε κε-

ηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ α ησλ 

πξσηνλίσλ, κε ηα εξρφκελα εθεί ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (ηα 

νπνία έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, ή ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο). Απηή ε άπσζε απμάλεη, πξννδεπηηθά, αθνχ απμά-

λεη ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πφ-

ιν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α (φζν πξννδεπηηθά έιθν-

ληαη εθεί πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ). Σφηε ηα ηζρπξφηε-

ξα ζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

ζηνλ ζπκπάληεην πφιν απηφ α, απσζνχλ ηα αζζελέζηεξά ηνπο ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, επεηδή πιένλ βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο (ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο). 
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ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ηελ δηφγθσζε ηνπ ζπκπάληεηνπ απηνχ 

πφινπ απηνχ α, ηελ δηφγθσζε δειαδή ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ α, ηελ δηαζηνιή ηνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε πιένλ ζε κεγα-

ιχηεξε αθηίλα ηψξα (είρε ζπκβεί θαη θαηά ηελ β΄ θάζε, ηεο πξψηεο εκέ-

ξαο ηεο δεκηνπξγίαο, απηφ ην θαηλφκελν ηεο δηφγθσζεο ηνπ ζπκπάληεηνπ 

απηνχ πφινπ θαη ηεο δηαζηνιήο ηνπ) ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ απφ απηφλ (αθνχ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηε ζεκειηψδε ηφ-

ληα απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο).    

Δλψ ζηελ αξρή ινηπφλ (α΄ θαη β΄ θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ) ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θαηέθ-

ζαλαλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ή-

ζαλ ιηγφηεξα, δελ είρακε ζεκαληηθή ηελ δηφγθσζε ηνπ ζπκπάληεηνπ απ-

ηνχ πφινπ ησλ πξσηνλίσλ α. ηελ ζπλέρεηα, φκσο, ζηελ ηξίηε Φάζε ηεο 

πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ φκσο, έρνπκε πεξηζζφηεξν 

απμεκέλν ην καγλεηηθφ απηφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ πάλσ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ηφηε παξαηεξείηαη δηφγθσζε απηνχ ηνπ πφινπ. 

Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη απφ ηνλ ζπ-

κπάληεην απηφλ πφιν α, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ είλαη 

ηα ηζρπξφηεξα ζε θνξηίν ζηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν α. Μαδί ηνπο φ-

κσο, ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, έιθνπλ θαη ηε-

ξάζηην αξηζκφ πξσηνλίσλ, αηφκσλ πδξνγφλνπ θαη άιισλ ειαθξχηεξσλ 

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

πνπ δηαζέηεη ην πξσηφλην (ηφζν σο ζθέην πξσηφλην, αιιά θαη ζην άηνκν 

ηνπ πδξνγφλνπ επξηζθφκελν, ν δνκηθφο ιίζνο ηνπ πξσηνλίνπ δειαδή, θέ-

ξεη δχν καγλεηηθνχο-ειεθηξνκαγλεηηθνχο πφινπο: έλα καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ είλαη θαη ν 

ηζρπξφηεξφο ηνπο, αθνχ ηα πξσηφληα δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, θαη έλα άιιν καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη θαη ν 

αζζελέζηεξφο ηνπο. Δμαηηίαο ησλ δχν απηψλ πφισλ έρνπκε ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο πεδίν αιιά θαη ηελ έιμε ηνπο κε ην ειεθηξφλην 

πνπ θέξεη εηεξψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία). 

Έηζη φκσο θαζψο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έρνπλ απσζε-

ζεί ζε ζρεηηθά κεγάιε έθηαζε θαη αθηίλα νιφγπξα απφ ηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α, απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηφηε έιθνληαη απφ ηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β (εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, έιθνληαη κε άιια ζεκειηψ-

δε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ-παξάγνπλ καγλεηηθφ πφιν). -

κσο ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έξρνληαη-

απσζνχληαη απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ α, έρνπλ έιμεη καδί ηνπο θαη πξσηφληα αιιά θαη άηνκα πδξνγφλνπ.   
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Καζψο ινηπφλ θηάλνπλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ β (επηζηξέθνπλ δειαδή), πέθηνπλ κε δχλακε πάλσ ηνπ θαη 

ζπγθξνχνληαη νπφηε έρνπκε ηψξα: 

Σα πξσηφληα αιιά θαη ηα άηνκα πδξνγφλνπ πνπ θέξνπλ καδί ηνπο λα 

ζπκπηέδνληαη κε ηα ειεθηξφληα θαη ηα λεηξφληα πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηνλ 

ζπκπάληεην απηφλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β. 

Δθεί ηφηε δεκηνπξγνχληαη θαη παξάγνληαη πιήζνο ρεκηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, κηαο θαη εθεί είλαη ηζρπξφηεξν ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ απηφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σέηνηα ζηνηρεία είλαη π.ρ. ε νκάδα ησλ ακεηάιισλ αιιά θαη ην νμπγφλν.    

Μπνξνχκε φκσο λα θαηαιάβνπκε θαη άιια ρεκηθά ζηνηρεία ζε πνηφλ 

ζπκπάληεην πφιν έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ ηξίηε θάζε, ηεο πξψηεο 

εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο, κε βάζε ηεο εμήο ινγηθή:  

Γλσξίδνπκε, φηη ην πδξνγφλν έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ ζπκπάληεην πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. Άξα θέξεη ηζρπξφηαην καγλεηηθφ 

θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Σν πδξνγφλν φκσο έιθεηαη πάξα πνιχ κε ην ριψξην. Αο ζπκεζνχκε φηη 

φηαλ αλακείμνπκε πδξνγφλν κέζα ζε ριψξην (αληίδξαζε πδξνγφλνπ κε 

ριψξην) πξνθαιείηαη αλάθιεμε. Η αλάθιεμε εδψ ζεκαίλεη ην εμήο: 

Έιθνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απφ ηα πξσηφληα ηνπ πδξνγφλνπ 

(πνπ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν) κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

απφ ηα ειεθηξφληα ηνπ ρισξίνπ (πνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηί-

ν). 

  Λφγσ ηεο έιμεο ηνπο απηήο παξάγεηαη ειεθηξηζκφο, έρνπκε αλάθιε-

με. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχκε λα πάκε ζηηο θαχζεηο, ζηα νμείδηα θ.ιπ. 

θαη λα δηαθξίλνπκε έηζη ηα ρεκηθά ζηνηρεία (αθνχ θαη ην νμπγφλν θαίγε-

ηαη π.ρ. ζηα νμείδηα, φρη βέβαηα κε ηελ άκεζε αλάθιεμε φπσο κεηαμχ π-

δξνγφλνπ θαη ρισξίνπ, αιιά κε βξαδχηεξν ξπζκφ).  

Σν ζζέλνο ή ε ρεκηθή ηάζε έιμεο ελόο ρεκηθνύ ζηνηρείνπ ζεκαίλεη 

ζηελ νπζία ηνλ βαζκό ελέξγεηαο ζε ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ ή ζε 

ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη ην θάζε ζηνηρείν (ζεηηθό ή 

αξλεηηθό ζζέλνο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ). 

ζνλ αθνξά ην νμπγφλν ζα ην αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν, ιίγν πην  πα-

ξαθάησ. 

ζνλ αθνξά φκσο ηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο, ήδε αλαθέξακε θαη επεμε-

γήζακε απηνχο, αιιά θαη πάιη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα εμήο: 
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4. Χεκηθνί δεζκνί.  

Η εμήγεζε ηνπ ρεκηθνύ δεζκνύ ζηνπο ρισξνθζνξάλζξαθεο θαη 

ζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο. 

Παξάδεηγκα εύξεζεο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ζηνλ 

αληίζηνηρν ζπκπάληεην πόιν κε βάζε ηνλ ρεκηθό δεζκό ησλ 

ζηνηρείσλ.  

Ση απεηθνλίδεη ν ζπληαθηηθόο ηύπνο κηαο ρεκηθήο έλσζεο. 

Η εμήγεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηεο ρεκηθήο έλσζεο. 

 

 

 

 

 

Η παναπάκς εηθόκα ειήθζε από ηεκ ζεηνά: «ΑΛΦΑ Γπηζηήμεξ», 

Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., από KingfisherBooks, Grise-

wood&DempseyLtd, London, Τόμμξ 5, ζει. 872. 

 

 

Δμεγήζακε φηη ην ριψξην έρεη παξαρζεί ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαηά ηελ ηξίηε θάζε, ηεο πξψηεο 

εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. Δπνκέλσο, ην ριψξην πεξηέρεη 

αξθεηά ηζρπξά θνξηία-ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηα 

νπνία έιθνληαη κε ηα εηεξψλπκά ηνπο (ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο) ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ άλζξαθα θαη έηζη 

πξνθχπηεη ν ρεκηθφο ηνπο δεζκφο. ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

απσζνχληαη θαη έηζη ην ρεκηθφ ζηνηρείν ηνπ ρισξίνπ δελ γίλεηαη έλα κε 

ην ρεκηθφ ζηνηρείν ηνπ άλζξαθα.  

Αλ ινηπφλ ην ριψξην ελψλεηαη κε ηνλ άλζξαθα, απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

άλζξαθαο πεξηέρεη ηζρπξά καγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ. Με άιια ιφγηα ν άλζξαθαο έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ 

ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 
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Δπίζεο, επεηδή ην θζφξην έιθεηαη κε ηνλ άλζξαθα, ζπκβαίλεη νκνίσο. 

Γειαδή ην θζφξην πεξηέρεη αξθεηά ηζρπξά καγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία έιθνληαη κε ηα εηεξψλπκά ηνπο (ζηηο 

ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο) ζεκειηψδε ηφληα ηνπ άλζξαθα (εμήγεζακε 

πην πάλσ φηη ν άλζξαθαο θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ) θαη 

έηζη πξνθχπηεη ν ρεκηθφο ηνπο δεζκφο. ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

απσζνχληαη θαη έηζη ην ρεκηθφ ζηνηρείν ηνπ θζνξίνπ δελ γίλεηαη έλα κε 

ην ρεκηθφ ζηνηρείν ηνπ άλζξαθα.  

Έηζη πξνθχηνπλ νη ελψζεηο ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ. 

 

Αλ ν άλζξαθαο ινηπφλ θέξεη απμεκέλν θαη αξθεηά ηζρπξφ ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, γλσξίδνπκε φηη θαη ην πδξνγφλν θέξεη αξθεηά ηζρπξφ ην 

καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (αθνχ 

δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαηά ηελ β΄ θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ,ην εξψηεκα είλαη «πσο ζπλδέεηαη ηφηε ν άλζξαθαο κε ην 

πδξνγφλν»;  

Η εμήγεζε είλαη ε εμήο: 

Αλ ην πδξνγφλν θέξεη αξθεηά ηζρπξά θνηξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ν άλζξαθαο νκνίσο, απηά έιθνληαη, επεηδή ηα ζεκειηψδε 

ηφληα, φηαλ βξίζθνληαη ζε ηζρπξέο πνζφηεηεο-ελέξγεηα, έιθνληαη κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα θαη δεκηνπξγνχλ πφιν (βι. πφιν κπαηαξίαο). 

Έηζη πξνθχηνπλ νη ελψζεηο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. 

πγρξφλσο, γίλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ζηα 

πξσηφληα θη απηφ απεηθνλίδεηαη κε ηνλ ζπληαθηηθφ ηχπν ηεο ρεκηθήο 

έλσζεο. ηελ νπζία δειαδή έρνπκε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ηνπο 

ελφο ρεκηθνχ ζηνηρείνπ λα έιθεηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ άιινπ ρεκηθνχ ζηνηρείνπ, νπφηε 

ηφηε έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηεο ρεκηθήο έλσζεο. Έηζη εμεγείνηαη θαη ε 

ζηαζεξφηεηα ηεο ρεκηθήο έλσζεο. Αλ ηα θνξηία απηά ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ δελ είλαη ηζρπξά, ηφηε ε ρεκηθή ηνπο έλσζε δελ είλαη ηζρπξή θαη 

εχζθνια δηαιχεηαη. 

 

Να παξαηεξήζνπκε θαη λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 

ζν πην ηζρπξά είλαη ηα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο, ηφζν πην πνιχ θνληά πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηα 

ρεκηθά ζηνηρεία ηνπ πδξνγνλάλζξαθα. Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφο πδξνγνλάλζξαθα πνπ έηζη θέξεη ηζρπξά καγλεηηθά θνξηία 

ζεκειησδψλ ηφλησλ κεηψλεηαη δειαδή φζν απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη 

πην ηζρπξά. Πέξαλ φκσο ελφο νξίνπ, φπνπ νξηνζεηνχληαη νη θνληηλά 

ζρεηηθά απνζηάζεηο (απηέο κεηαβάιινληαη, εμεγήζακε, θάζε θνξά 

αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ 
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ζεκειησδψλ ηφλησλ) αξρίδνπλ λα απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη ηφηε δξνπλ 

δηαζπαζηηθά ζηελ ρεκηθή ηνπο έλσζε. 

Δπίζεο, ζηνπο ρισξνθζνξάλζξαθεο, ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο νξίδεηαη 

απφ ηελ άπσζε πνπ εμαζθνχληαη κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ηνπ ελφο ρεκηθνχ ζηνηρείνπ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη ην άιιν ζηνηρείν. 
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5. Η Γε καο ζηελ ηξίηε θάζε ηεο πξώηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θόζκνπ.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δύν καγλεηηθώλ-

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πόισλ ηεο Γεο καο, πξηλ ηελ ύπαξμε-

δεκηνπξγία ηνπ ήιηνπ θαη ησλ άιισλ άζηξσλ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πνιιώλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ 

Γε καο θαηά ηελ ηξίηε Φάζε ηεο πξώηεο εκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο 

ηνπ θόζκνπ. 

Η Γε καο θαηά ηελ ηξίηε Φάζε ηεο πξώηεο εκέξαο ηεο Γεκηνπξ-

γίαο ηνπ θόζκνπ ήηαλ πξάγκαηη έλαο πιαλήηεο γεκάηνο κε λεξό, κε 

νμπγόλν θαη κε ειαθξά θπξίσο ρεκηθά ζηνηρεία, ήηαλ δειαδή κηα α-

πέξαληε έθηαζε κε λεξό, ήηαλ κηα πξαγκαηηθή άβπζζνο.    

Η έλλνηα ηεο «γεο» έηζη όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αγία Γξαθή. Η ε-

παιήζεπζε ηεο Αγίαο Γξαθήο σο πξνο απηό. 

 

 

Δμεγήζακε, ήδε, απφ ηελ δεχηεξε Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ φηη ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο παξάγνληαη 

θαη βαξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία. Δμεγήζακε επίζεο, εηδηθφηεξα, πνηα α-

θξηβψο ρεκηθά ζηνηρεία παξάγνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη ζηνλ θάζε ζπ-

κπάληεην απηφλ πφιν. 

,ηη ινηπφλ έγηλε ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο θαηά ηελ α΄ θαη β΄ 

Φάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, απηφ αθξηβψο 

έγηλε θαη ζηελ Γε καο, ηελ ίδηα εθείλε ζπκπάληεηα πεξίνδν, επεηδή ε χ-

παξμε ηεο Γεο καο, κφλε ηεο ζηνλ κεζνζπκπάληεην ρψξν, ήηαλ πεδίν ζχ-

γθξνπζεο απηψλ ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακ-

κψλ πνπ έιθνληαλ απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν θαη θαηεπζχλνληαλ 

πξνο ηνλ άιινλ, νπφηε: 

α) Οη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο πνπ μεθηλνχ-

ζαλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α, είι-

θπαλ καδί ηνπο απφ ηνλ πφιν απηφλ α: πιήζνο πξσηνλίσλ, αηφκσλ πδξν-

γφλνπ θαζψο θαη ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία κε ζεηηθφ ζζέλνο, φπσο ηα 

πξψηα κέηαιια θ.ιπ.(βιέπε πην πάλσ). 

β) Οη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο πνπ μεθηλνχ-

ζαλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β, 

είιθπαλ καδί ηνπο απφ ηνλ πφιν απηφλ β: πιήζνο ειεθηξνλίσλ, λεηξνλίσλ 

θαζψο θαη ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία κε αξλεηηθφ ζζέλνο, φπσο ηα 

πξψηα ακέηαιια θ.ιπ.(βιέπε πην πάλσ). 

Έηζη, νη παξαπάλσ καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο 

ζηελ πεξηνρή-ζεκείν φπνπ ε Γε καο ζπγθξνχνληαλ κεηαμχ ηνπο θαη επεη-

δή έξρνληαλ νη κελ θαη νη δε απφ νξηζκέλε θαηεχζπλζε (πνπ νξίδνπλ νη 

δχν ζπκπάληεηνη πφινη, έρνπκε θαηά ηελ ζχγθξνπζή ηνπο απηή ζην ζε-
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κείν φπνπ ε Γε καο, ηελ δεκηνπξγία δχν καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

πφισλ, σο εμήο: 

Ι) ην κέξνο ηεο Γεο καο, φπνπ βξίζθεηαη «απέλαληη» απφ ηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α, δεκηνπξγείηαη ν καγλε-

ηηθφο-ειεθηξνκαγλεηηθφο ηεο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

πνπ ελ πξνθεηκέλσ είλαη ν βφξεηνο-αζζελέζηεξνο καγλεηηθφο ηεο πφινο 

(βιέπε ζρεηηθά κε ηνλ καγλεηηζκφ πνπ αλαπηχμακε) 

ΙΙ) ην κέξνο ηεο Γεο καο, φπνπ βξίζθεηαη «απέλαληη» απφ ηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β, δεκηνπξγείηαη ν κα-

γλεηηθφο-ειεθηξνκαγλεηηθφο ηεο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ πνπ ελ πξνθεηκέλσ είλαη ν λφηηνο-ηζρπξφηεξνο καγλεηηθφο ηεο 

πφινο (βιέπε ζρεηηθά κε ηνλ καγλεηηζκφ πνπ αλαπηχμακε) 

Δπνκέλσο, θαζψο ζπλερίδνπλ θαη ζπκπηέδνληαη θαη ζηελ Γε καο απηέο 

νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο (ιφγσ 

ηεο ζχγθξνπζήο ησλ), δελ δεκηνπξγνχλ κφλνλ ηνπο δχν καγλεηηθνχο-

ειεθηξνκαγλεηηθνχο ηεο πφινπο, αιιά δεκηνπξγνχλ θαη ηα βαξχηεξα ρε-

κηθά ζηνηρεία, εθείλε ηελ καθξηλή ζπκπάληεηα επνρή, θαηά ηελ πξψηε 

εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Δπεηδή φκσο βξηζθφκαζηε ζηελ πξψηκε ζπκπάληεηα εθείλε επνρή 

(ζηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ), έρνπκε ηα ππναηνκηθά 

ζσκαηίδηα ηεο Γεο καο θαηά ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ κε ηηο ζπκπάληεηεο κα-

γλεηηθέο-δπλακηθέο γξακκέο λα παξάγνπλ πδξνγφλν, νμπγφλν θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ιφγσ ηεο ζπλερφκελεο ζπκπίεζήο ησλ λα παξάγνπλ ην λεξφ θαη 

ηα άιια ειαθξά ρεκηθά ζηνηρεία, αιιά θαη ηα πξψηα κέηαιια θαη ακέ-

ηαιια θ.ιπ. φπσο αθξηβψο ηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο α θαη β ηελ ί-

δηα εθείλε ζπκπάληεηα πεξίνδν, εθηφο επίζεο απφ ηελ κεηαθνξά ηέηνησλ 

ρεκηθψλ ειαθξψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο δχν ζπκπά-

ληεηνπο πφινπο θαη ηα νπνία είιθπαλ κεξηθψο νη κεηαθηλνχκελεο ζπκπά-

ληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο θαη ηα απέζε-

ηαλ θαη ζηελ Γε καο, ηελ ίδηα εθείλε ζπκπάληεηα πεξίνδν. 

Δπίζεο, ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο (εμεγήζακε φηη ιφγσ ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ηεο εμαξρήο κε ηελ Γεκηνπξγία ηεο απηή πεξηζηξέθν-

ληαλ), άιιαδαλ ζπλέρεηα νη φςεηο ηεο Γεο σο πξνο ηνπο δχν ζπκπά-

ληεηνπο πφινπο, φπσο πεξίπνπ γίλεηαη θαη ζήκεξα (πεξηζηξέθεηαη ε Γε, 

καο ελψ ζπγρξφλσο ππάξρνπλ ζηαζεξνί ζρεδφλ νη δχν ηεο εμσηεξηθνί 

καγλεηηθνί ηεο πφινη).   

Με ηνλ ηξφπν απηφ έγηλε δπλαηή ε δεκηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ, θαζψο νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακη-

θέο γξακκέο ρηππνχζαλ θαη ζπγθξνχνληαλ δηαδνρηθά κε φια ηα ζεκεία 

ηεο Γεο καο, θαη φρη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πφιν ηεο. Απηφ είρε ζαλ ζπ-

λέπεηα ηελ παξαγσγή ησλ πνιιψλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. Γηαηί αλ δελ πεξη-

ζηξέθνληαλ έηζη ε Γε καο ηφηε δελ ζα είρακε απηφ ην πιήζνο ησλ ρεκη-

θψλ ζηνηρείσλ, παξά ζα είρακε κεξηθά κφλνλ ηέηνηα πνπ δελ ζα ππεξέ-

βαηλαλ ηα δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ καο ίζσο. 
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κσο, νη δχν καγλεηηθνί-ειεθηξνκαγλεηηθνί πφινη ηεο Γεο καο παξφηη 

εμαλάγθαδαλ ηελ Γε καο λα πεξηζηξέθεηαη, δελ κεηαθηλνχληαλ, αθνχ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ηεο: 

α) Απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο θαη έιθνληαη ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, άξα δελ είρακε θάπνηα κεηαβνιή ζηελ ζέ-

ζε ηνπο εμαηηίαο ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. 

β) Τπήξρε ε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή έιμε κεηαμχ ηνπ θάζε ηέ-

ηνηνπ πφινπ ηεο Γεο καο κε ηηο εξρφκελεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πφιν ηεο 

καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο θαη θαη’ επέθηαζε 

ππήξρε κηα αιιειεπίδξαζε ηνπ θάζε καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

πφινπ ηεο Γεο καο κε ηνλ αληίζηνηρφ ηνπ ζπκπάληεην πφιν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη δχν καγλεηηθνί-ειεθηξνκαγλεηηθνί πφ-

ινη ηεο Γεο καο παξέκελαλ ζηαζεξνί σο πξνο ηηο ζέζεηο ησλ, παξφηη εμα-

λάγθαδαλ ηελ Γε καο λα ζηξνβηιίδεηαη, φπσο γίλεηαη π.ρ. θαη ζήκεξα (φ-

πνπ επίζεο απηνί νη δχν ηεο πφινη είλαη ζηαζεξνί, ελψ ε Γε καο πεξη-

ζηξέθεηαη). 

 

Έηζη, ε Γε καο άξρηζε λα θαηαθιχδεηαη κε ην λεξφ θαη κε ην νμπγφλν 

θαη κε ηα άιια ειαθξά ρεκηθά ζηνηρεία, φπσο εμεγήζακε (ήδε αλαθέξα-

κε ηελ δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ θαη ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο). 

Έηζη, ε Γε καο θαηά ηελ ηξίηε ζπκπάληεηα πεξίνδν ηεο πξψηεο εκέξαο 

ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ήηαλ γεκάηε κε λεξφ θαη νμπγφλν θαζψο 

θαη ηα άιια ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία. Καηά ηελ ηξίηε Φάζε ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ φκσο, φζν απηή πξνρσξεί ζε ρξφλν, έρνπκε θαη 

ηελ δεκηνπξγία ησλ βαξχηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Δπνκέλσο, ε Γε καο, ζην ηέινο ηεο ηξίηεο θάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ήηαλ έλαο πεξηζηξεθφκελνοζηξφβηινογεκά-

ηνο κε λεξφ, κε νμπγφλν θαη κε άιια ειαθξά θαη ιηγφηεξα βαξηά ρεκηθά 

ζηνηρεία. ηεξηά δελ ππήξρε πνπζελά.  

Απηφ αθξηβψο πεξηγξάθεηαη ζσζηφηαηα ζηελ Αγία Γξαθή φηη ε Γε καο 

ηφηε ήηαλ κηα πξαγκαηηθή κηα άβπζζνο.  

Σα φξηα απηήο ηεο αβχζζνπ εθηείλνληαλ κέρξηο εθεί πνπ νξίδνληαη απφ 

ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο γεο (πνπ φξηδαλ νη δχν καγλεηηθνί-

ειεθηξνκαγλεηηθνί ηεο πφινη), επεηδή κέρξηο εθεί εθηείλνληαλ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πφισλ ηεο. 

Δπηπιένλ, φιν απηφ ην πιηθφ ηεο Γεο καο, φια ηα λεξά κε ην νμπγφλν 

ηεο, κε ηα ειαθξά ηεο ρεκηθά ζηνηρεία θπξίσο, πεξηζηξέθνληαλ θαη δελ 

δηαρένληαλ θαη δελ δηαζθνξπίδνληαλ ζην θελφ, ιφγσ ηεο έιμεο ηνπ απφ  

ηα ζεκειηψδεηφληαπνπζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνπλ ηελ 

κάδα (κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ησλ πξσηνλίσλ-

ειεθηξνλίσλ), θαη δελ αθήλνπλ ηα πιηθά λα δηαθχγνπλ απφ ην πεδίν 

ηνπο.  
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Απηά ήηαλ ηα φξηα ηεο Γεο καο, ελψ ζηνλ κεζνζπκπάληεην ρψξν δελ 

ππήξραλ νχηε άζηξα, νχηε άιινη πιαλήηεο, νχηε γαιαμίεο νχηε λεθειψ-

καηα αθφκε. Πεξηζζφηεξα γηα ηα φξηα ηεο Γεο καο, ηφηε, βιέπε θαη ζην 

επφκελν θεθάιαην-ελφηεηα. 

Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο «γεο» έηζη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αγία Γξα-

θή. 
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6. Η έλλνηα ηεο βαξύηεηαο ηεο Γεοκαο, θαηά ηελ ηξίηε θάζε, ηεο 

πξώηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο.   

Η έλλνηα ηεο βαξύηεηαο ηεο Γεο καο κε ην ηέινο ηεο πξώηεο εκέ-

ξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ.  

 

 

ηε Γε καο, εμεγήζακε πην πάλσ, φηη δεκηνπξγήζεθαλ νη δχν καγλεηη-

θνί-ειεθηξνκαγλεηηθνί ηεο πφινη. Απηνί φκσο πεξηζηξέθνληαλ. Απηφο 

είλαη ν ιφγνο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα δηάθνξα πιηθά ηεο, φπσο ην πδξν-

γφλν, ην νμπγφλν, ην λεξφ θ.ιπ., επεηδή ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο, άιια-

δαλ ζπλέρεηα νη φςεηο ηεο σο πξνο ηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο, φπσο 

πεξίπνπ γίλεηαη θαη ζήκεξα (πεξηζηξέθεηαη ε Γε καο ελψ ζπγρξφλσο π-

πάξρνπλ ζηαζεξνί νη δχν ηεο εμσηεξηθνί καγλεηηθνί πφινη). 

Δπνκέλσο, ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο καο ηζρχεη κεηαμχ ησλ δχν ε-

μσηεξηθψλ ηεο πφισλ. 

Έηζη, θαζψο νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο 

Γεο καο θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ πφιν ζηνλάιινλ εμσηεξηθφ ηεο πφιν: 

α) Ο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ ηεο Γεο έιθεη (ε-

θηφο απφ πξσηφληα) έιθεη θαη άηνκα πδξνγφλνπ, αθνχ φπσο εμεγήζακε 

απηά θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ δν-

κηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ. Ο παξαπάλσ πφινο ηεο γεο έιθεη απηά (δειαδή 

έιθεη πξσηφληα θαη άηνκα πδξνγφλνπ) θαζψο θηλνχληαη απφ πφινπ ζε 

πφιν ζηελ ηξίηε θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

β) Δπίζεο, ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο Γεο 

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

απηά θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ δν-

κηθψλ ιίζσλ ειεθηξνλίσλ.Ο παξαπάλσ πφινο ηεο Γεο έιθεη απηά (δεια-

δή έιθεη ειεθηξφληα θαη λεηξφληα) θαζψο θηλνχληαη απφ πφινπ ζε πφιν 

ζηελ ηξίηε θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Έηζη έρνπκε: 

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

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

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ λα θέξεη-έιθεη ειεθηξφληα θαη λεηξφληα. 

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

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

θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο θέξεη θαη αξθεηή κάδα ζηνπο 

δχν πφινπο ηεο, φπσο αλαθέξακε. Τπεξηζρχνπλ φκσο ε ελέξγεηα ησλ δχν 

πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, πνπ θάλεη ηελ Γε καο λα πεξηζηξέθεηαη αθφ-

κε ζαλ κηα καχξε ηξχπα, πνπ ηψξα φκσο θέξεη θαη κάδα-χιε. 

Γελ θέξεη κφλνλ κάδα θαη χιε (ηελ νπνία χιε έρεη έιμεη ιφγσ ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ηεο) αιιά έρνπκε θαη παξαγσγή κάδαο θαη χιεο ιφγσ 

αθξηβψο απηήο ηεο ζπκπίεζεο θαη ηεο ζχγθξνπζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε παξαγσγή χιεο. Δμαη-

ηίαο απηήο ηεο αηηίαο, έρνπκε αξγφηεξα ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξεο κά-
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δαο θαη χιεο (βιέπε εηδηθφηεξα ζηελ δεχηεξε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο) θαη 

επίζεο ηελ «επέλδπζε» κε χιε ηεο θάζε ηέηνηαο καχξεο ηξχπαο ηνπ ή-

ιηνπ, ηνπ γαιαμία καο θ.ιπ. 

 

Μέρξη εδψ θηάζακε κέρξη ην ζεκείν εθείλν πνπ φινο ν πιαλήηεο καο 

έγηλε λεξφ, θαιχθηεθε κε λεξά. 

Αο κε ζθεθηεί φηη ππήξρε ε γλσζηή βαξχηεηα φπσο ηψξα. Η βαξχηεηα 

ηφηε νθείινληαλ ζηελ χπαξμε ηζρπξψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία εμεγήζακε φηη απηά εμα-

ζθνχλ ακνηβαία έιμε θαη ιεηηνπξγνχλ σο βαξχηεηα φπνπ ππάξρνπλ (α-

θφκε-αθφκε αλαηξνχλ θαη ηηο δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο, π.ρ. κηα ζβνχξα 

πεξηζηξεθφκελε, έλα θαηζαξφιη κε λεξφ πνπ ην πεξηζηξέθνπκε πνιχ 

γξήγνξα θαη ην λεξφ δελ ρχλεηαη θ.ιπ.) θη αλαθέξακε φηη ε ηαρχηεηα πε-

ξηζηξνθήο ηεο Γεο καο ήηαλ πάξα πνιχ κεγάιε, αθνχ έρνληαο ιηγφηεξε 

κάδα θαη χιε (ζην πξψηκν απηφ ζηάδην ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δε-

κηνπξγίαο) ηα ζεκειηψδε ηφληα είραλ ηελ κέγηζηε δπλαηή ηζρχ ηνπο, αθνχ 

δελ απνξξνθψληαλ απφ ηελ κάδα-χιε ψζηε λα εμαζζελήζεη ή λα απνξξν-

θεζεί ε ελέξγεηά ηνπο απφ ηελ κάδα.  

Άιισζηε, ε αληίζηξνθε κεηαηξνπή ηεο κάδαο ζε ελέξγεηα δελ ζα κπν-

ξνχζε λα γίλεη αλ ε ίδηα ε κάδα δελ απνηεινχληαλ απφ ελέξγεηα. Η ζχλ-

ζεζε ηεο ελέξγεηαο παξάγεη κάδα, φηαλ έρνπκε ηεξάζηηαο ζπγθξνχζεηο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, φπσο πξναλαθέξακε. 

Η εηθφλα ηεο Γεο είλαη δειαδή ζεκειηψδε ηφληα θαη γχξσ ηεο πάξα 

πνιχ λεξφ, νμπγφλν, ειαθξά ρεκηθά ζηνηρεία. Θα έκνηαδε ζαλ έλα ζψκα 

γεκάην λεξφ πνπ πεξηζηξέθεηαη, ιφγσ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο.  

Απηή είλαη ε ηδηνβαξχηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ (βι. δπλάκεηο ζηξνβίινπ). 

Η ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπο είλαη ηεξάζηηα θαη ηιηγγηψδεο, ζαλ θη 

απηή κηαο καχξεο ηξχπαο. κσο ζε ζχγθξηζε κε ηελ βαξχηεηα θαηά ην 

ηέινο ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο, είλαη α-

ζζελέζηεξε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε παξαρζείζα κάδα-χιε (ιφγσ ηεο 

ζπκπίεζεο θαη ζχγθξνπζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ησλ δνκηθψλ ιί-

ζσλ) έρνπκε απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ ηελ 

παξαρζείζα απηή κάδα-χιε. Η χιε δειαδή έρεη ηελ ηδηφηεηα λα απνξξν-

θάεη ηα ζεκειηψδε ηφληα (βι. εζσηεξηθνί πφινη πξσηνλίσλ θαη ειεθηξν-

λίσλ πνπ θνξηίδνληαη) θαη ηφηε θνξηίδεηαη απφ απηά. 

Λφγσ δε ηεο ηεξάζηηαο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο, κεγάιν κέξνο 

ηεο δεκηνπξγεζείζαο κάδαο ηνπ λεξνχ εθηνμεχνληαλ ζε αξθεηή αθηίλα ν-

ιφγπξα απφ ηε ζεκεξηλή Γε, αιιά έιθνληαλ απφ ηελ βαξχηεηα ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ, φπσο αθξηβψο έιθεη έλαο αλεκνζηξφβηινο ηα πιηθά πνπ 

«εθηνμεχεη» ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ. Με άιια ιφγηα ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα εθηείλνληαλ ζε κεγάιε αθηίλα νιφγπξα ηεο Γεο καο, ηα «φξηά» ηνπο 

ήζαλ πνιχ κεγαιχηεξα απφ ηα «φξηα» ηεο ζεκεξηλήο καο Γεο ζην δηά-

ζηεκα. Ο ρψξνο ηνπ λεξνχ, ηνπ λέθνπο ηνπ λεξνχ, εθηείλνληαλ κέρξηο 
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εθεί πνπ ππήξραλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ νξίδεηαη πεξίπνπ κέρξηο εθεί 

πνπ ππήξραλ νη ηφηε δψλεο Βαλ Άιελ (βιέπε ζηελ δεχηεξε εκέξα ηεο 

δεκηνπξγίαο). Γη’ απηφ θαη φινο απηφο ν παξαπάλσ ρψξνο ήηαλ γεκάηνο 

κε λεξά. 

Η Γε καο έθεξε αξθεηή κάδα-χιε λεξνχ θαζψο θαη νμπγφλν θαη άιια 

ειαθξά ρεκηθά ζηνηρεία θαζψο θαη δνκηθνχο ιίζνπο πξσηνλίσλ, ειεθηξν-

λίσλ θαη λεηξνλίσλ. Κη φιε απηή ε κάδα πεξηζηξέθνληαλ κε ηεξάζηηα ηα-

ρχηεηα ή κε ηαρχηεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην καγλε-

ηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ήηαλ πην ηζρπξφ αθφκε, ζε ζχγθξηζε 

κε ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ καδψλ-χιεο πνπ είρε παξαρζεί. 
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7. Ο θάζε καγλεηηθόο πόινο ηεο Γεο θέξεη ην δηθό ηνπ καγλεηηθό 

θνξηίν. Γελ ηζρύεη δειαδή όηη κόλνλ ν έλαο καγλεηηθόο πόινο ηεο 

Γεο εμαζθεί ην δηθό ηνπ καγλεηηθό θνξηίν, πάλσ ζηελ καγλεηηθή βε-

ιόλε, αιιά θαη νη δύν ηεο πόινη εμαζθνύλ ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ κα-

γλεηηθό θνξηίν.  

Η αλεπάξθεηα ηεο ηζρύνπζαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο ζηελ εμήγε-

ζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσ-

ηεξηθό ηεο Γεο από επηζηεκνληθήο πιεπξάο, όηη ν ζίδεξνο ζην εζσ-

ηεξηθό ηεο Γεο ζρεκαηίδεη επζύγξακκν καγλήηε, όηη γύξσ ηνπ ππάξ-

ρνπλ-ηπιίγνληαη ζπείξεο δηάθνξα πιηθά θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα ιεη-

ηνπξγήζεη ην εζσηεξηθό ηεο Γεο καο ζαλ γελλήηξηα θ.ιπ. 

 

 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε, λα ζπκεζνχκε ιίγν ην θαηλφκελν ηνπ γήηλνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ, αιιά θαη κεξηθά άιια ζέκαηα γηα ηνλ καγλεηηζκφ 

πνπ ζα αλαπηχμνπκε ζηηο επφκελεο 10 (δέθα) ζειίδεο, ψζηε λα είκαζηε 

ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπκε πην θάησ. 

Γη’ απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζρεηηθά απνζπάζκαηα απφ κεξηθά βη-

βιία πνπ έρσ, έζησ θαη πνιχ παιηάκεξηθά απφ απηά, αιιά ηθαλά λα καο 

θάλνπλ λα ζπκεζνχκε ηη βαζηθέο γλψζεηο γηα ην ελ ιφγσ ζέκα. 

 

*********************************************************** 

 

7α. «Πόινη 

Η Γε έρεη δχν δεχγε πφισλ, ηνπο γεσγξαθηθνχο θαη ηνπο καγλεηη-

θνχο.  

 

 
 

 

Οη γεσγξαθηθνί πφινη είλαη ηα ζεκεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα άθξα ηνπ 

λνεηνχ άμνλα, γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη ν πιαλήηεο. Ολνκάδν-

ληαη Βφξεηνο Πφινο θαη Νφηηνο Πφινο θαη βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθά 

πιάηε 90
ν
 βφξεηα θαη 90

ν
 λφηηα (βι. Γεσγξαθηθφ Πιάηνο θαη Μήθνο). 
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Δπίζεο, ε Γε ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ πειψξηνο επζχγξακκνο καγλήηεο, 

ηνπ νπνίνπ ην έλα άθξν (καγλεηηθφο Βνξξάο) έιθεηαη πξνο ην γεσγξαθη-

θφ Βφξεην Πφιν θαη ην άιιν (καγλεηηθφο Νφηνο) πξνο ην Νφηην Πφιν. Ο 

καγλεηηθφο Βνξξάο θαη ν καγλεηηθφο Νφηνο δελ αληηζηνηρνχλ αθξηβψο 

ζηνπο γεσγξαθηθνχο πφινπο, επεηδή ν άμνλαο ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πε-

δίνπ δελ ζπκπίπηεη κεο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο. Γη’ απηφλ ην ιφ-

γν νη καγλεηηθέο ππμίδεο ξπζκίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληη-

ζηαζκίδνπλ απηή ηε δηαθνξά ζέζεο. 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 4, ζει. 657. 

 

 

*********************************************************** 

 

 

7β. «Σν καγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο 

 

Ο WilliamGilbert ήηαλ έλαο Άγγινο γηαηξφο πνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα δηεξεπλήζεη ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ελφο καγλήηε, πεξίπνπ ζηα 

1600, έδσζε πνιχηηκεο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππμίδσλ. Ιδηαίηε-

ξε ζεκαζία είρε ε άπνςή ηνπ φηη ε ίδηα ε γε ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ξαβδφ-

κνξθνο καγλήηεο. Σελ άπνςε απηή ηελ ζηήξηδε ζην γεγνλφο φηη κία κα-

γλεηηθή ππμίδα, φηαλ είλαη ειεχζεξε λα θηλεζεί γχξσ απφ έλαλ θαηαθφ-

ξπθν άμνλα, πξνζαλαηνιίδεηαη πάληνηε πξνο ηε δηεχζπλζε Βνξξά - Νφ-

ηνπ.  

Σν άθξν ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο πνπ δείρλεη ην Βνξξά νλνκάδεηαη βφ-

ξεηνο καγλεηηθφο πφινο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζην γεσγξαθηθφ βνξξά 

βξίζθεηαη ν λφηηνο καγλεηηθφο πφινο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Γεο. Σν 

άθξν ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο πνπ δείρλεη πξνο λφην νλνκάδεηαη λφηηνο 
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καγλεηηθφο πφινο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζην γεσγξαθηθφ λφην βξί-

ζθεηαη ν βφξεηνο καγλεηηθφο πφινο. 

 

 

 
 

 

Πξέπεη λα μέξνπκε φηη κηα ππμίδα δε δείρλεη αθξηβψο ηε γεσγξαθηθή 

θαηεχζπλζε ηνπ βνξξά, αιιά ππάξρεη κηα απφθιηζε. Η αηηία νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε ζέζε ηνπ λφηηνπ καγλεηηθνχ πφινπ ηεο γεο πάλσ ζηε 

γήηλε ζθαίξα, δε ζπκπίπηεη κε ην γεσγξαθηθφ βφξεην πφιν, αιιά βξίζθε-

ηαη ζ’ έλα λεζί θνληά ζηηο αθηέο ηνπ Καλαδά. Η γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηα επίπεδα ηνπ καγλεηηθνχ θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ κεζεκβξηλνχ ιέγε-

ηαη απφθιηζε (εηθ. 2). 

 

 

 
 

 

Μηα ππμίδα, πνπ είλαη ειεχζεξε λα θηλεζεί, δηαηάζζεηαη παξάιιειε 

ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Γεο θαη γη’ απηφ δελ 

είλαη νξηδφληηα, αιιά απνθιίλεη απφ ηνλ νξίδνληα. 
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Η γσλία αλάκεζα ζηνλ νξίδνληα θαη ηε δηεχζπλζε ησλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ νλνκάδεηαη θιίζε (εηθ. 3). 

Η απφθιηζε θαη ε θιίζε εμαξηψληαη απφ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν, ζπλε-

πψο ε έληαζε ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ αιιάδεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ πεδίνπ ηεο Γεο, κε απηφ 

ηνπ ξαβδφκνξθνπ καγλήηε, είλαη κηα πξνζέγγηζε ζηελ πνιχπινθε κνξθή 

ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Γεο. 

 Απόθιηζε νλνκάδνπκε ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα επίπεδα ηνπ 

καγλεηηθνχ θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ κεζεκβξηλνχ ελφο ηφπνπ. 

 Κιίζε ή έγθιηζε νλνκάδνπκε ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ 

νξίδνληα θαη ηεο δηεχζπλζεο ησλ δπλακηθψλ γξακκψλ ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ ηεο γεο. 

Απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, εδψ θαη 400 ρξφ-

ληα, αλαπηχρζεθαλ πνιιέο ζεσξίεο γηα ηελ αηηία πνπ ην πξνθάιεζε. Τ-

πήξρε ε αληίιεςε φηη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο ππάξρεη έλαο κφληκνο κα-

γλήηεο, φκσο ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο φια ηα πιηθά έρνπλ ζεξκνθξαζία 

πνπ ππεξβαίλεη ην ζεκείν Curie. Άξα, απηή ε ππφζεζε δελ επζηαζεί θη 

έηζη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή.  

Σν πεδίν πξέπεη λα πξνθαιείηαη απφ ειεθηξηθά ξεχκαηα, ηα νπνία πη-

ζαλψο ξένπλ κεηαμχ ηνπ γήηλνπ καλδχα θαη ηνπ γήηλνπ ππξήλα ζε βάζνο 

3000 m θάησ απφ ην θινηφ ηεο γεο. Δμαηηίαο ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ηα 

ξεχκαηα απηά, ζηγά-ζηγά, ζα απνδπλακψλνληαλ αλ δελ ηα ζπγθξαηνχζε 

κηα επαγσγηθή ηάζε. 

πσο θαη ζε κία ειεθηξηθή γελλήηξηα, έηζη θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, 

πξέπεη λα θηλείηαη έλαο αγσγφο κέζα ζην καγλεηηθφ πεδίν. ’ απηφλ ηνλ 

αγσγφ αλαπηχζζεηαη κηα επαγσγηθή ηάζε θαη έλα ξεχκα αξρίδεη λα ξέεη. 

Απηφ ην ξεχκα παξάγεη ην καγλεηηθφ πεδίν. Άξα, ην ξεχκα θαη ην καγλε-

ηηθφ πεδίν πξνθαινχλ ην έλα ην άιιν θαη ππάξρνπλ εμαηηίαο ηεο ειε-

θηξνδπλακηθήο αξρήο. Δμάιινπ ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο δελ θηλείηαη αγσ-

γφο αιιά ξεπζηφο ζίδεξνο. Μπνξνχκε λα δείμνπκε φηη ηαρχηεηεο κφιηο 
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0,05 cm/s αξθνχλ γηα λα παξαρζεί ην καγλεηηθφ πεδίν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

γεο. 

Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηηο θηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, απαηηείηαη 

ελέξγεηα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηάιπζε ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ απφ 

ηελ νπνία ειεπζεξψλεηαη ζεξκφηεηα. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ην 

εμσηεξηθφ ηνπ γήηλνπ ππξήλα αξρίδεη θαηά θάπνην ηξφπν λα βξάδεη θαη 

κεγάιεο κάδεο αλεβαίλνπλ πξνο ηα πάλσ. 

Η καζεκαηηθή απφδεημε ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ γήηλνπ κα-

γλεηηθνχ πεδίνπ είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε θαη δελ είλαη νινθιεξσκέ-

λε. Μάιηζηα, ε αλαθάιπςε φηη νη καγλεηηθνί πφινη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηζηνξίαο ηεο γεο αληαιιάζζνπλ ζπλερψο ηε ζέζε ηνπο (έξρνληαη ν έλαο 

ζηε ζέζε ηνπ άιινπ), είλαη πνιχ δχζθνιν λα εμεγεζεί. Με θάζε αλα-

ζηξνθή ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ειαηηψλεηαη γηα ιίγν ρξφλν ε «α-

ζπίδα» ηεο Γεο απέλαληη ζηα ειηαθά ξεχκαηα θαη ζε άιιεο αθηηλνβνιίεο, 

πνπ πέθηνπλ πάλσ ζηε γε. Απηφ ην γεγνλφο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ εμέιημε ηεο δσήο πάλσ ζηε γε». 

«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. 199-201.  

 

 

*********************************************************** 

 

 

 

 

ΓΗΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΠΔΓΙΟΝ 

 

7γ. «137. ηνηρεία ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

Αλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο θέξνκε κηα καγλε-

ηηθή βειφλε, ζηξεπηή πεξί θαηαθφξπθν άμνλα, ζα παξαηεξήζνπκε φηη 

απηή πξνζαλαηνιίδεηαη, γεγνλφο, ην νπνίν δειψλεη φηη ε ΓΗ πεξηβάιιε-

ηαη απιφ καγλεηηθφ πεδίν, ην νπνίν θαιείηαη γήηλν καγλεηηθφ πεδίν θαη 

ηνπ νπνίνπ ηελ κνξθή παξηζηάλεη ην ζρήκα 180.  

 

ε ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα → 
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Δπεηδή βφξεην πφιν ηεο καγλεηηθήο βειφλεο θαιέζακε ην άθξν ηεο 

βειφλεο, πνπ δείρλεη ζην Βνξξά, έπεηαη φηη νη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ γή-

ηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ μεθηλνχλ απφ ην λφηην εκηζθαίξην θαη θαηεπζχ-

λνληαη πξνο ην βφξεην (βι. θαη ζρήκα 180).  

Σα αίηηα ζηα νπνία νθείιεηαη ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο, είλαη αθφκε, 

άγλσζηα (*). 

 

 

 

___________________________________ 
(*). Αλ θαληαζηνχκε φηη ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο νθείιεηαη ζε έλα ηεξάζηην 

καγλήηε, πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο, πξέπεη λα δερηνχκε φηη ν βφξεηνο πφινο 

ηνπ ζα βξίζθεηαη ζην λφηην εκηζθαίξην, ν δε λφηηνο ζην βφξεην εκηζθαίξην. Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θνξά ησλ δπλακηθψλ γξακκψλ ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ (βι. 

ζρ. 180). 

 

 

 

 

Αλ παξαηεξήζνπκε κε πξνζνρή ην ζρήκα 180, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη 

νη καγλεηηθνί πφινη ηεο Γεο δελ ζπκπίπηνπλ, αθξηβψο, κε ηνπο γεσγξα-

θηθνχο πφινπο. Αθεηέξνπ, νη δπλακηθέο γξακκέο δελ ζπλαληνχλ ηελ επη-

θάλεηα ηεο Γεο θάζεηα, αιιά ινμά, ζρεκαηίδνληαο κηα γσλία κε ηελ επη-

θάλεηα ηνπ εδάθνπο. Οη δχν απηέο παξαηεξήζεηο εμεγνχλ ηα παξαθάησ 

πεξηγξαθφκελα θαηλφκελα ηεο απφθιηζεο θαη ηεο έγθιηζεο. 
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α) Απόθιηζε. 

Αλ κηα καγλεηηθή βειφλε, ζηξεπηή γχξσ απφ θαηαθφξπθν άμνλα, α-

θήζνπκε ειεχζεξε, ζα παξαηεξήζνπκε φηη δελ δηαηίζεηαη, αθξηβψο, θαηά 

ηελ δηεχζπλζε «γεσγξαθηθφο βνξξάο - γεσγξαθηθφο λφηνο», ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη κε αζηξνλνκηθέο κεζφδνπο, αιιά ζρεκαηίδεη κε απηήλ κηα 

γσλία α (ζρ. 181). 

 

 
 

Η γσλία απηή, πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ δηεπζχλζεσλ, 

θαιείηαη γσλία απόθιηζεο ή απιά απόθιηζε. Αλ ν βφξεηνο κηαο καγλε-

ηηθήο βειφλεο δείρλεη πξνο αλαηνιάο ηνπ γεσγξαθηθνχ βνξξά, ε απφθιη-

ζε ιέγεηαη αλαηνιηθή, ελψ αλ δείρλεη δπηηθά, ιέγεηαη δπηηθή. 

 

β) έγθιηζε. 

Αλ θξεκάζνπκε κηα καγλεηηθή βειφλε, φπσο δείρλεη ην ζρ. 182, ζα 

παξαηεξήζνπκε φηη ζα ηζνξξνπήζεη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε ν βφξεηνο πφ-

ινο ηεο λα βξεζεί θάησ απφ ην νξηδφληην επίπεδν. Η γσλία ε, ηελ νπνία 

ζρεκαηίδεη ε βειφλε κε ην νξηδφληην επίπεδν, ιέγεηαη γσλία έγθιηζεο ή 

απιά έγθιηζε. 
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Απφ ην ζρήκα 180 πξνθχπηεη φηη ε έγθιηζε κεηαβάιιεηαη απφ ηφπν ζε 

ηφπν. ηηο πεξηνρέο ησλ ηζεκεξηλψλ δσλψλ, ε έγθιηζε είλαη ίζε κε κεδέλ, 

δειαδή εθεί νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη παξάιιειεο πξνο ηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο. ζν πξνρσξάκε πξνο ηνπο πφινπο, ε έγθιηζε απμάλεηαη, ππάξ-

ρνπλ δε δχν ζεκεία -νη καγλεηηθνί πόινη- ζηα νπνία ε έγθιηζε είλαη ίζε 

κε 90
ν
, δειαδή ζηα ζεκεία απηά νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο πξνο 

ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. 
 

Γεληθά ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο δελ παξακέλεη ζηαζεξφ ρξνληθά, αιιά παξνπ-

ζηάδεη αζζελείο εκεξήζηεο θαη εηήζηεο δηαθπκάλζεηο. Δθηφο απφ απηφ ππάξρεη θαη κηα 

πνιχ αξγή θχκαλζε κε πεξίνδν 1000 έηε (αηψληα κεηαβνιή). Έηζη, ιφγσ ηεο αηψληαο 

κεηαβνιήο ηεο απφθιηζεο, ε απφθιηζε ζηελ Διιάδα απφ δπηηθή (πνπ ήηαλ πξηλ απφ 

κεξηθά ρξφληα) βξίζθεηαη ήδε ζην κεδέλ. 

Αθεηέξνπ, παξαηεξνχληαη θαη αθαλφληζηεο απφηνκεο καγλεηηθέο δηαηαξάμεηο, νη 

νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο εθξήμεηο ησλ ειηαθψλ θειίδσλ θαη νλνκάδνληαη καγλεηη-

θέο θαηαηγίδεο. Οη καγλεηηθέο θαηαηγίδεο πξνθαινχλ ζνβαξέο δηαηαξαρέο ή θαη πξφ-

ζθαηξε δηαθνπή ησλ αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

 

 

7δ. 138. Έληαζε ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εμεηάζακε ηα ζηνηρεία ηνπ γήηλνπ κα-

γλεηηθνχ πεδίνπ. Βξήθακε φηη απηά είλαη ε έληαζε H ηνπ πεδίνπ, ε έ-

γθιηζε ε θαη ε απφθιηζε α. Σελ έληαζε Η ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ 

(ζρ. 183) κπνξνχκε λ’ αλαιχζνπκε ζε δχν ζπληζηψζεο: ηελ νξηδφληηα 

ζπληζηψζα Ηνξ, θαη ηελ θαηαθφξπθε ζπληζηψζα Ηθαη. …. 

 

 
 

Δίλαη θαλεξφ φηη κηα καγλεηηθή βειφλε, ζηξεπηή γχξσ απφ θαηαθφξπ-

θν άμνλα (πρ. Η καγλεηηθή βειφλε ηεο λαπηηθήο ππμίδαο, βι. παξάγξ. 

140), ζα πξνζαλαηνιίδεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε κφλν ηεο νξηδφληηαο 

ζπληζηψζαο ηεο γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ. 
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7ε. 139. Ππμίδα έγθιηζεο. 

Η έγθιηζε βξίζθεηαη κε ηελ ππμίδα έγθιηζεο (ζρ. 184). 

 

 
 

 

Σν φξγαλν απηφ απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθν γσληνκεηξηθφ θχθιν V,  

ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη κηα καγλεηηθή  βειφλε, πνπ κπνξεί λα 

πεξηζηξαθεί ειεχζεξα γχξσ απφ έλαλ νξηδφληην άμνλα Ο), ν νπνίνο δηέξ-

ρεηαη δηακέζνπ ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο έγθιηζεο 

ζηξέθνκε ηελ ππμίδα έγθιηζεο κέρξηο φηνπ ην επίπεδν ηνπ θαηαθφξπθνπ 

θχθινπ λα ζπκπέζεη κε ηνλ καγλεηηθφ κεζεκβξηλφ ηνπ ηφπνπ (*), νπφηε 

ε γσλία, ηελ νπνία ζρεκαηίδεη ε δηεχζπλζε ηεο καγλεηηθήο βειφλεο κε 

ηελ νξηδφληηα δηάκεηξν ηνπ θαηαθφξπθνπ θχθινπ, είλαη ίζε κε ηελ γσλία 

έγθιηζεο». 

 

_________________________________ 
(*) Ολνκάδνκε καγλεηηθφ κεζεκβξηλφ ελφο ηφπνπ ην θαηαθφξπθν επίπεδν, ην ν-

πνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηαθφξπθν ηνπ ηφπνπ θαη απφ ηελ δηεχζπλζε ηεο έληαζεο 

ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ (βι. θαη ζρ. 183).  

 

«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. 134-137. 
εκείσζε: Η κεηάθξαζε, ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 

βηβιίνπ, ζηελ δεκνηηθή έγηλε απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ παξφληνο βηβιίνπ πξνθεηκέλνπ 

λα γίλνληαη πην θαηαιεπηέο νη επηζηεκνληθέο ηνπ έλλνηεο θαη αλαπηχμεηο ησλ ζεκάησλ 

ηνπ.  
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7ζη. Η αθξηβήο ζέζε ηνπ λόηηνπ καγλεηηθνύ πόινπ ηεο Γεο, ην έηνο 

2011,  βξίζθεηαη ζην λεζί ΈιηεθΡίγθλεο.  

 

«ρη, νη ππμίδεο δελ «ηξειάζεθαλ»! 

ε αληίζεζε κε ηε ιατθή πεπνίζεζε, νη καγλεηηθέο ππμίδεο δελ –

επαλαιακβάλνπκε: δελ – δείρλνπλ αθξηβψο ηνλ γεσγξαθηθφ Βφξεην Πφιν 

ηεο Γεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δείρλνπλ ηνλ Μαγλεηηθφ Βφξεην Πφιν, 

έλα ζεκείν πνπ κεηαθηλείηαη ζπλερψο, κε βφξεηα - βνξεηνδπηηθή θαηεχ-

ζπλζε, εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ησλ γεσθπζηθψλ ζπλζεθψλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Γεο. 

 

 
 

Ο πξψηνο πνπ εληφπηζε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ, ην 1831 ζηνλ Βφξεην 

Καλαδά, ήηαλ ν ζθσηζέδνο εμεξεπλεηήο Σδέηκο Κιαξθ Ρνο, ν νπνίνο ρσ-

ξίο λα μέξεη φηη ην ζεκείν ζα άιιαδε ζέζε, έζπεπζε λα ην … «θαηνρπξψ-

ζεη» ηνπνζεηψληαο κηα βξεηαληθή ζεκαία. Αλ θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 ε κεηαθίλεζε ηνπ Μαγλεηηθνχ Βφξεηνπ Πφινπ γηλφηαλ κε ξπζκφ 

πεξίπνπ 15 ρηιηνκέηξσλ εηεζίσο, έθηνηε άξρηζε λα επηηαρχλεηαη ζεκα-

ληηθά, θηάλνληαο ηα 60 ρηιηφκεηξα ην 2002. Αλ ζπλερίζεη κε απηνχο ηνπο 

ξπζκνχο ζε κηα δεθαεηία ζα βξεζεί ζηε …ηβεξία». 

Πεγή: Δθεκεξίδα «ΣΟ ΒΗΜΑ», Κπξηαθή 11 επηεκβξίνπ 2011, ζει. 

Α28. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Αλαθέξζεθε πην πάλσ (βι. «ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΗ» Κ.Γ. Αιεμν-

πνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. Μπίιιε (Φπζη-

θνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-Μαγλεηηζκφο- Ηιεθηξηζκφο-Αηνκηθή θαη 

Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 134-137), φηη: «Απφ 

ην ζρήκα 180 πξνθχπηεη φηη ε έγθιηζε κεηαβάιιεηαη απφ ηφπν ζε ηφπν. 

ηηο πεξηνρέο ησλ ηζεκεξηλψλ δσλψλ, ε έγθιηζε είλαη ίζε κε κεδέλ, δε-

ιαδή εθεί νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη παξάιιειεο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο 

Γεο. ζν πξνρσξάκε πξνο ηνπο πφινπο, ε έγθιηζε απμάλεηαη, ππάξρνπλ 

δε δχν ζεκεία -νη καγλεηηθνί πόινη- ζηα νπνία ε έγθιηζε είλαη ίζε κε 

90
ν
, δειαδή ζηα ζεκεία απηά νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο πξνο 

ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο». 

Απηή ε γσλία ησλ 90
ν
 γίλεηαη εδψ ζηνλ πφιν, επεηδή ζηνλ θάζε πφιν 

είλαη απνιχησο ζηελ κέγηζηε ηζρχ ηνπ ην καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πνπ θέξεη απηφο ν πφινο.   

Δπνκέλσο, ν θάζε καγλεηηθφο πφινο ηεο Γεο θέξεη ην δηθφ ηνπ καγλε-

ηηθφ θνξηίν πνπ είλαη ζηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ ζηνλ θάζε πφιν ηεο Γεο, θαη 

φηη απηφ ην καγλεηηθφ θνξηίν είλαη ην ηζρπξφηεξν εθείλνπ ηνπ πφινπ α-

ληίζηνηρα (ζηνλ βφξεην γεσγξαθηθά πφιν ή λφηην καγλεηηθφ είλαη ηζρπ-

ξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ [βιέπε θαη παξαπάλσ ζε άιιε ελφηεηα], ελψ ζηνλ λφηην 

γεσγξαθηθά πφιν ή ηνλ βφξεην καγλεηηθφ είλαη ηζρπξφηεξν ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν σλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ [βιέπε 

θαη παξαπάλσ ζε άιιε ελφηεηα]).  

Γελ ηζρχεη δειαδή φηη κφλνλ ν έλαο καγλεηηθφο πφινο ηεο Γεο εμαζθεί 

ην δηθφ ηνπ καγλεηηθφ θνξηίν, αιιά θαη νη δχν ηεο πφινη εμαζθνχλ ν θα-

ζέλαο ην δηθφ ηνπ καγλεηηθφ θνξηίν. 

Σν αλ ε καγλεηηθή βειφλε καο θαίλεηαη φηη δείρλεη πξνο ηνλ έλαλ κφ-

λνλ πφιν, απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζή ηεο σο πξνο ηα δχν απηά 

είδε καγλεηηθνχ θνξηίνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πάιη ζπλάγεηαη φηη ε καγλεηηθή βειφλε δελ έιθεηαη 

κφλνλ απφ ην έλα κφλνλ είδνο καγλεηηθνχ θνξηίνπ (πνπ θέξεη δειαδή 

ηνπ θάζε πφινπ ηεο Γεο), αιιά έιθεηαη ζπγρξφλσο θαη απφ ηα δχν είδε 

καγλεηηθψλ θνξηίσλ πνπ θέξνπλ νη πφινη ηεο Γεο.   

 

Δμάιινπ, ζην ίδην παξαπάλσ βηβιίν (βι. «ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΗ» 

Κ.Γ. Αιεμνπνχινπ (θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γ.Γ. 

Μπίιιε (Φπζηθνχ), Σφκνο Γεχηεξνο, Οπηηθή-Μαγλεηηζκφο- Ηιεθηξη-

ζκφο-Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Έθδνζε Σξίηε, Αζήλα 1967, ζει. 

134-137) αλαθέξζεθε θαη ην εμήο: «…ηηο πεξηνρέο ησλ ηζεκεξηλψλ δσ-

λψλ, ε έγθιηζε είλαη ίζε κε κεδέλ, δειαδή εθεί νη δπλακηθέο γξακκέο εί-

λαη παξάιιειεο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο». 
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Παξφηη ηα καγλεηηθά θνξηία ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο είλαη 

ηζρπξφηεξα απηά ηνπ ελφο πφινπ ηεο (εμεγήζακε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληη-

λέο απνζηάζεηο ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ είλαη ηα ηζρπξφηεξα), φκσο ην φηη ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

ηζεκεξηλνχ δελ έρνπκε έγθιηζε ηεο καγλεηηθήο βειφλεο πξνο ηνλ έλαλ 

πφιν ηεο (απηφλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) πνπ εδψ δειαδή 

είλαη απηφο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ γεσγξαθηθφ βνξά, απηφ εμεγείηαη απφ ην 

εμήο: 

ηηο δψλεο ηνπ ηζεκεξηλνχ εμαζθνχληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο α-

πσζηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (εμεγήζακε απηφ ζηελ θάζε ηεο δε-

κηνπξγίαο ησλ δχν βαξπηηθψλ-εζσηεξηθψλ ηεο πφισλ). Δπνκέλσο, ηα ζε-

κειηψδε ηφληα θαζψο ζηνλ ηζεκεξηλφ εμαζθνχλ ζηελ κέγηζηε ηζρχ ηνπο 

ην απσζηηθφ ηνπο θνξηίν (αθνχ εθεί απφ θάησ απφ ηελ ηζεκεξηλή δψλε 

βξίζθνληαη θαη απσζνχληαη, φπσο εμεγήζακε ήδε) άξα εμαζθνχλ ηζρπξά 

ηα απσζηηθά ηνπο θνξηία θαη έηζη ε καγλεηηθή βειφλε βξίζθεηαη ζε νξη-

δφληηα ζέζε. 

 

2) Αλαθέξζεθε πην πάλσ (βι. «ΑΛΦΑ Δπηζηήκεο», Δθδφζεηο ΑΛΦΑ 

Α.Δ., απφ KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 4, 

ζει. 657), φηη: 

«…Δπίζεο, ε Γε ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ πειψξηνο επζχγξακκνο καγλή-

ηεο, ηνπ νπνίνπ ην έλα άθξν (καγλεηηθφο Βνξξάο) έιθεηαη πξνο ην γεσ-

γξαθηθφ Βφξεην Πφιν θαη ην άιιν (καγλεηηθφο Νφηνο) πξνο ην Νφηην 

Πφιν…». 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε απηφ ην θαηλφκελν θαη λα ην εξ-

κελεχζνπκε. 

Δίλαη ζσζηφ, θαη ην βιέπνπκε, φηη ε Γε καο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλαο 

πειψξηνο επζχγξακκνο καγλήηεο, αιιά ηελ εξκελεία ηνπ δελ ηελ είδακε 

θάπνπ κε πεηζηηθφηεηα. 

Γη’ απηφ ζε απηφ ζα αζρνιεζνχκε πην θάησ, ζεσξψληαο φηη πξάγκαηη 

ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ππάξρεη έλαο πειψξηνο «καγλήηεο». 
 

3) ζνλ αθνξά, ηψξα, ηελ εξκελεία δειαδή φηη ε Γε καο ιεηηνπξγεί 

ζαλ γελλήηξηα, νχηε θη απηφ απνδίδεηαη ζσζηά απφ ηηο κέρξη ηψξα επη-

ζηεκνληθέο ζέζεηο: 

Αλαθέξζεθε π.ρ. πην πάλσ (λα πάξνπκε ηελ παξνχζα πεξηγξαθή, πνπ 

είλαη γεληθά παξφκνηα κε ηελ επηθξαηνχζα ζήκεξα επηζηεκνληθή ζέζε), 

φηη: «…Απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, εδψ θαη 400 

ρξφληα, αλαπηχρζεθαλ πνιιέο ζεσξίεο γηα ηελ αηηία πνπ ην πξνθάιεζε. 

Τπήξρε ε αληίιεςε φηη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο ππάξρεη έλαο κφληκνο κα-

γλήηεο, φκσο ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο φια ηα πιηθά έρνπλ ζεξκνθξαζία 

πνπ ππεξβαίλεη ην ζεκείν Curie. Άξα, απηή ε ππφζεζε δελ επζηαζεί θη 

έηζη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή.  
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Σν πεδίν πξέπεη λα πξνθαιείηαη απφ ειεθηξηθά ξεχκαηα, ηα νπνία πη-

ζαλψο ξένπλ κεηαμχ ηνπ γήηλνπ καλδχα θαη ηνπ γήηλνπ ππξήλα ζε βάζνο 

3000 m θάησ απφ ην θινηφ ηεο γεο. Δμαηηίαο ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ηα 

ξεχκαηα απηά, ζηγά-ζηγά, ζα απνδπλακψλνληαλ αλ δελ ηα ζπγθξαηνχζε 

κηα επαγσγηθή ηάζε. 

πσο θαη ζε κία ειεθηξηθή γελλήηξηα, έηζη θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, 

πξέπεη λα θηλείηαη έλαο αγσγφο κέζα ζην καγλεηηθφ πεδίν. ’ απηφλ ηνλ 

αγσγφ αλαπηχζζεηαη κηα επαγσγηθή ηάζε θαη έλα ξεχκα αξρίδεη λα ξέεη. 

Απηφ ην ξεχκα παξάγεη ην καγλεηηθφ πεδίν. Άξα, ην ξεχκα θαη ην καγλε-

ηηθφ πεδίν πξνθαινχλ ην έλα ην άιιν θαη ππάξρνπλ εμαηηίαο ηεο ειε-

θηξνδπλακηθήο αξρήο. Δμάιινπ ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο δελ θηλείηαη αγσ-

γφο αιιά ξεπζηφο ζίδεξνο. Μπνξνχκε λα δείμνπκε φηη ηαρχηεηεο κφιηο 

0,05 cm/s αξθνχλ γηα λα παξαρζεί ην καγλεηηθφ πεδίν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

γεο. 

Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηηο θηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, απαηηείηαη 

ελέξγεηα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηάιπζε ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ απφ 

ηελ νπνία ειεπζεξψλεηαη ζεξκφηεηα. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ην 

εμσηεξηθφ ηνπ γήηλνπ ππξήλα αξρίδεη θαηά θάπνην ηξφπν λα βξάδεη θαη 

κεγάιεο κάδεο αλεβαίλνπλ πξνο ηα πάλσ. 

Η καζεκαηηθή απφδεημε ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ γήηλνπ κα-

γλεηηθνχ πεδίνπ είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε θαη δελ είλαη νινθιεξσκέ-

λε. Μάιηζηα, ε αλαθάιπςε φηη νη καγλεηηθνί πφινη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηζηνξίαο ηεο γεο αληαιιάζζνπλ ζπλερψο ηε ζέζε ηνπο (έξρνληαη ν έλαο 

ζηε ζέζε ηνπ άιινπ), είλαη πνιχ δχζθνιν λα εμεγεζεί. Με θάζε αλα-

ζηξνθή ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ειαηηψλεηαη γηα ιίγν ρξφλν ε «α-

ζπίδα» ηεο Γεο απέλαληη ζηα ειηαθά ξεχκαηα θαη ζε άιιεο αθηηλνβνιίεο, 

πνπ πέθηνπλ πάλσ ζηε γε. Απηφ ην γεγνλφο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ εμέιημε ηεο δσήο πάλσ ζηε γε». 

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. 199-201». 

Η εμήγεζε δειαδή φηη «…πσο θαη ζε κία ειεθηξηθή γελλήηξηα, έηζη 

θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, πξέπεη λα θηλείηαη έλαο αγσγφο κέζα ζην κα-

γλεηηθφ πεδίν. ’ απηφλ ηνλ αγσγφ αλαπηχζζεηαη κηα επαγσγηθή ηάζε 

θαη έλα ξεχκα αξρίδεη λα ξέεη. Απηφ ην ξεχκα παξάγεη ην καγλεηηθφ πε-

δίν. Άξα, ην ξεχκα θαη ην καγλεηηθφ πεδίν πξνθαινχλ ην έλα ην άιιν θαη 

ππάξρνπλ εμαηηίαο ηεο ειεθηξνδπλακηθήο αξρήο. Δμάιινπ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο γεο δελ θηλείηαη αγσγφο αιιά ξεπζηφο ζίδεξνο. Μπνξνχκε λα δεί-

μνπκε φηη ηαρχηεηεο κφιηο 0,05 cm/s αξθνχλ γηα λα παξαρζεί ην καγλεηη-

θφ πεδίν ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο. 
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Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηηο θηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, απαηηείηαη 

ελέξγεηα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηάιπζε ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ απφ 

ηελ νπνία ειεπζεξψλεηαη ζεξκφηεηα. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ην 

εμσηεξηθφ ηνπ γήηλνπ ππξήλα αξρίδεη θαηά θάπνην ηξφπν λα βξάδεη θαη 

κεγάιεο κάδεο αλεβαίλνπλ πξνο ηα πάλσ», δελ καο πείζεη φηη έηζη έρνπλ 

ηα πξάγκαηα. 

Γελ κπνξεί θαλείο λα απνδερηεί φηη επεηδή θηλείηαη ν ζίδεξνο ζην εζσ-

ηεξηθφ ηεο γεο απφ ηα ξεχκαηα (δελ μέξνπκε πσο δεκηνπξγνχληαη απηά) 

φηη παξάγεη ειεθηξηθφ πεδίν θαη ζην ηέινο παξάγεη καγλεηηθφ πεδίν. Κη 

αλ επηκείλνπκε πεξηζζφηεξν ζα «θαθνπνηήζνπκε» ηελ επηζηήκε. ε θα-

κηά φκσο πεξίπησζε δελ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ή λα «εμαλαγθάζνπ-

κε» ηελ επηζηήκε λα εξκελεχζεη ηηο απφςεηο ηνπ θαζελφο καο, έηζη επεη-

δή ην ζέινπκε εκείο. 

Αλ πάξνπκε ζην θάζε εξγαζηήξην λα θάλνπκε έλα ηέηνην πείξακα, δελ 

ζα κπνξέζνπκε λα παξάγνπκε απηφ ην θαηλφκελν, φπσο εκθαλίδεηαη θαη 

ππάξρεη ζηελ Γε καο, φπσο εκθαλίδεηαη θαη ππάξρεη ην ηζρπξφ καγλεηηθφ 

ηεο πεδίν πνπ εθηείλεηαη ρηιηφκεηξα καθξηά ηεο θαη παξάγεη ηηο δψλεο ηεο 

«αζπίδαο» ηεο, ηηο δψλεο Van-Allen θ.ιπ. 

Γελ κπνξεί, αθφκε, ν άλζξσπνο λα δερηεί φηη ν ζίδεξνο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Γεο απφ κφλνο ηνπ θάζηζε ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε λα απνηειέζεη έλαλ 

αγσγφ, νχηε κπνξεί λα δερηεί φηη γχξσ απφ ηνλ αγσγφ απηφ θάζηζαλ θαη 

ηπιίρηεθαλ ζε ζρήκα ζπείξαο (γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πελίν) δηάθνξα 

πιηθά (ξαδηελεξγά θ.ιπ.) θαη ηα νπνία έρνπλ πεξηηχιηγκα κε «κεραλή 

θ.ιπ., θαη δελ μέξεη θαλείο ηη άιιν λα ππνζέζεη. 

Βιέπνπκε δειαδή φηη ππάξρεη αλεπάξθεηα ζηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέ-

λνπ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο απφ 

επηζηεκνληθήο πιεπξάο, κέρξη ηψξα. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζα παξαζέζνπκε κηα άιιε εξκελεία 

ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγσγήο ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, έηζη φπσο 

απηφ ππάξρεη. Η εξκελεία πνπ παξαζέηνπκε ζηεξίδεηαη ζηηο ήδε εθηεζεί-

ζεο κέρξη ηψξα ζέζεηο καο θαη είλαη ζρεηηθή κε ηα ζεκειηψδε ηφληα. 
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8. Πείξακα Φνπθό - Δθθξεκέο ηνπ Φνπθό. 

Σν εθθξεκέο ηνπ Φνπθό δείρλεη ηελ αθξηβή ζέζε ησλ δύν εζσηεξη-

θώλ-βαξπηηθώλ πόισλ ηεο Γεο. 

Η απόδεημε όηη ηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο ηελ θαζνξίδνπλ νη δύν 

εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πόινη ηεο. 

 

 

«Πξηλ απφ ην εκπλεπζκέλν κπζηζηφξεκα ηνπ Οπκπέξην Έθν, ηνλ 

Φνπθφ γλψξηδαλ κφλν φζνη ζπνχδαδαλ Φπζηθή ή επηζθέπηνληαλ ην Πάλ-

ζενλ ζην Παξίζη, φπνπ ιεηηνπξγεί αθφκε ην πξψην εθθξεκέο πνπ θαηα-

ζθεπάζηεθε γηα λα δείμεη κε ρεηξνπηαζηφ ηξφπν ζηνπο κε εηδηθνχο ηελ 

πεξηζηξνθή ηεο Γεο. Έηζη φκσο ην φλνκα ηνπ κεγάινπ απηνχ πεηξακαηη-

θνχ επηζηήκνλα ζπλδέζεθε κε ην πην αζήκαλην απφ ηα επηηεχγκαηά ηνπ 

θαη μεράζηεθαλ νη κεγάιεο ηνπ επηηπρίεο, φπσο ε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο 

ηνπ θσηφο, ην γπξνζθφπην θαη ε κέζνδνο θαηαζθεπήο θαηφπηξσλ γηα ηε-

ιεζθφπηα.  

Σν εθθξεκέο ηνπ Φνπθφ δελ είλαη θακηά πνιχπινθε ζπζθεπή. Δίλαη 

απιά κηα κεηαιιηθή ζθαίξα πνπ θξέκεηαη απφ έλα καθξχ ζθνηλί. ηελ 

θαηάζηαζε εξεκίαο ε ζθαίξα θξέκεηαη θαηαθφξπθα πξνο ηα θάησ. ηαλ 

απνκαθξχλνπκε ηε ζθαίξα απφ ηε ζέζε εξεκίαο, ηφηε απηή θηλείηαη πέ-

ξα-δψζε γχξσ απφ ηε ζέζε εξεκίαο, θαη απηφ είλαη έλα εθθξεκέο.  

Αλ ε Γε δελ πεξηζηξεθφηαλ, ην εθθξεκέο ζα ηαιαληεπφηαλ πάληα πξνο 

ηελ ίδηα δηεχζπλζε. Δπεηδή φκσο ε Γε πεξηζηξέθεηαη, ην εθθξεκέο αιιά-

δεη θαηεχζπλζε ηαιάλησζεο κε έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.  

ηνπο πφινπο ε δηεχζπλζε ησλ ηαιαληψζεσλ επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή 

χζηεξα απφ 12 ψξεο, ζηνλ ηζεκεξηλφ δελ αιιάδεη θαζφινπ θαη ζηα ελ-

δηάκεζα πιάηε ε ηαρχηεηα αιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο παίξλεη φιεο ηηο ελ-

δηάκεζεο ηηκέο, πνπ ηζνχληαη κε 12 ψξεο, δηαηξεκέλεο κε ην εκίηνλν ηνπ 

γεσγξαθηθνχ πιάηνπο ηνπ ηφπνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αζήλα ρξεηάδν-

ληαη 19 ψξεο θαη 30 ιεπηά γηα λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή δηεχζπλζε. Σν 

θαηλφκελν παξαηεξείηαη πνιχ εχθνια αλ ζηελ θάησ πιεπξά ηεο ζθαίξαο 

έρνπκε πξνζαξκφζεη κηα αθίδα, πνπ θαηά ηελ ηαιάλησζε ραξάδεη γξακ-

κέο ζην έδαθνο. Οη γξακκέο απηέο πεξηζηξέθνληαη δηαξθψο, θαζψο αιιά-

δεη ε δηεχζπλζε ηαιάλησζεο θαη ε πεξηζηξνθή απηή γίλεηαη ηφζν πην εκ-

θαλήο ζε έλαλ πεξαζηηθφ παξαηεξεηή φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν θάλεη ην 

εθθξεκέο γηα κηα πιήξε ηαιάλησζε. Δπεηδή ε πεξίνδνο ηνπ εθθξεκνχο 

είλαη ηφζν κεγαιχηεξε φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κήθνο ηνπ ζθνηληνχ, εί-

λαη θαλεξφ φηη γηα λα είλαη εληππσζηαθφ ην εθθξεκέο ηνπ Φνπθφ ζα πξέ-

πεη λα εγθαζίζηαηαη ζε πνιχ ςειά νηθνδνκήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζην 

Πάλζενλ ηνπ Παξηζηνχ ην χςνο εμάξηεζεο είλαη 67 κέηξα θαη ε πεξίνδνο 

ηαιάλησζεο 16,4 δεπηεξφιεπηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην βάξνο ηεο 

ζθαίξαο δελ έρεη ζεκαζία, ρξεζηκεχεη απιά ζην λα θξαηάεη ην ζθνηλί ηε-

λησκέλν!». 
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Δπίζεο:  

«Η πεξηζηξνθή ηεο Γεο είλαη απνηέιεζκα δπν θηλήζεσλ. Σελ πεξη-

ζηξνθή ηνπ επηπέδνπ γχξσ απφ έλα θάζεην άμνλα θαη ηελ θπθιηθή κεηα-

θνξηθή θίλεζή ηνπ γχξσ απφ έλα άμνλα παξάιιειν ζε απηφ. Η ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ελφο επηπέδνπ εμαξηάηαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ θαη 

είλαη πάληα κηθξφηεξε απφ φηη ζηνπο Πφινπο. Σν εθθξεκέο δελ κεηέρεη ζε 

απηήλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε θαη έηζη θαίλεηαη λα θαζπζηεξεί ζε ζρέ-

ζε κε ην δάπεδν. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη παξαηεξήζηκν. 

 

Σν εθθξεκέο ζπκκεηέρεη καδί κε ην θηίξην ζηελ κεηαθνξηθή θίλεζε ε 

νπνία είλαη βξαδχηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ Ιζεκεξηλφ, αιιά δελ είλαη παξα-

ηεξήζηκε απφ εκάο. Η θαζπζηέξεζε ινηπφλ ηνπ εθθξεκνχο ζε ζρέζε κε 

ην δάπεδν νθείιεηαη κφλν ζηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε θαη επνκέλσο θαηά 

ηελ δηάξθεηα 24 σξψλ ράλεη κφλν έλα κέξνο ηεο θίλεζεο. Θεσξείζηε δπν 

εθθξεκή, έλα ηνπνζεηεκέλν ζηνλ Βφξεην Πφιν θαη έλα ζηνλ Ιζεκεξηλφ.  

 

ην Βφξεην Πφιν, ην επίπεδν ηαιάλησζεο ηνπ εθθξεκνχο θαίλεηαη λα 

θάλεη κηα πιήξε πεξηζηξνθή ζε 24 ψξεο – πεξηζηξέθεηαη αιιά δελ κεηα-

θέξεηαη. ηνλ ηζεκεξηλφ, ην εθθξεκέο θάλεη κεηαθνξηθή θίλεζε γχξσ 

απφ ηνλ άμνλα ηεο Γεο, αιιά δελ πεξηζηξέθεηαη θαζφινπ. Δπνκέλσο, ην 

πείξακα ηνπ Φνπθψ δελ δνπιεχεη ζηνλ Ιζεκεξηλφ.  

ε νπνηνδήπνηε άιιν γεσγξαθηθφ πιάηνο ην επίπεδν ηαιάλησζεο ηνπ 

εθθξεκνχο νινθιεξψλεη κηα πιήξε πεξηζηξνθή ζε πεξηζζφηεξν απφ 24 

ψξεο». 

Απφ ηελ Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα 

 

Δξψηεζε 

Να κείλνπκε ζηελ παξαηήξεζε φηη «ην πείξακα ηνπ Φνπθψ δελ δνπ-

ιεχεη ζηνλ Ιζεκεξηλφ». 

Αλ ην εθθξεκέο έιθεηαη απφ ηελ βαξχηεηα αθελφο, θαη ε Γε καο πεξη-

ζηξέθεηαη αθεηέξνπ, άξαγε γηαηί ην εθθξεκέο δελ πεξηζηξέθεηαη φηαλ εί-

λαη ζηνλ ηζεκεξηλφ ηεο γεο; 

Με άιια ιφγηα ε εξψηεζε είλαη: 

Γηαηί δελ πεξηζηξέθεηαη ην εθθξεκέο ηνπ Φνπθφ ζηνλ ηζεκεξηλφ εθφ-

ζνλ δείρλεη ηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο θαη ν ηζεκεξηλφο ηεο πεξηζηξέθεηαη 

θη απηφο καδί ηεο; 

Ση δείρλεη ινηπφλ ζηνλ ηζεκεξηλφ;  

 

Απάληεζε 

«ηνπο πφινπο ε δηεχζπλζε ησλ ηαιαληψζεσλ επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή 

χζηεξα απφ 12 ψξεο, ζηνλ ηζεκεξηλφ δελ αιιάδεη θαζφινπ θαη ζηα ελ-

δηάκεζα πιάηε ε ηαρχηεηα αιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο παίξλεη φιεο ηηο ελ-

δηάκεζεο ηηκέο, πνπ ηζνχληαη κε 12 ψξεο, δηαηξεκέλεο κε ην εκίηνλν ηνπ 

γεσγξαθηθνχ πιάηνπο ηνπ ηφπνπ». 



38 

 

 

α) ηνλ Ιζεκεξηλφ ε δηεχζπλζε ηαιαληψζεσλ δελ αιιάδεη θαζφινπ. 

Απηφ εμεγείηαη επεηδή ην εθθξεκέο δείρλεη αθξηβψο ηνπο δχν βαξπηη-

θνχο πφινπο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο καο πνπ ζπζηέιινληαη-έιθνληαη θαη 

επίζεο δηαζηέιινληαη-απσζνχληαη θαηά ηελ ίδηα δηεχζπλζε ηνπ Ιζεκεξη-

λνχ ηεο Γεο. 

Γη’ απηφ θαη ην εθθξεκέο δελ δείρλεη θαζφινπ πεξηζηξνθή ηεο Γεο, ε-

πεηδή ζηελ νπζία ηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο ηελ θαζνξίδνπλ νη δχν εζσηε-

ξηθνί-βαξπηηθνί ηεο πφινη. 

 

β) «ηνπο πφινπο ε δηεχζπλζε ησλ ηαιαληψζεσλ επηζηξέθεη ζηελ αξ-

ρηθή χζηεξα απφ 12 ψξεο. 

Απηφ εμεγείηαη επεηδή απφ ην ζεκείν ηνπ πφινπ, ην εθθξεκέο «βιέπεη» 

ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηεο Γεο καο απφ ηελ ίδηα κε-

ηαμχ ηνπο απφζηαζε. Με άιια ιφγηα ην εθθξεκέο έιθεηαη απφ ηνπο δχν 

εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηεο Γεο καο, κέζσ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πνπ θέξνπλ νη κάδεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο καο. 

Απηή ε πεξηζηξνθή δείρλεη θαη ην πιάηνο ηεο γσλίαο ΠΙΑ ή ΠΙΑ, φπνπ 

γσλία ΠΙΑ=Πφινο-Ιζεκεξηλφο-Απφθιηζε, πνπ εθηειεί ηφζνλ ν έλαο φζν 

θαη ν άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηεο Γεο (Α ν έλαο εζσηεξηθφο 

πφινο ηεο θαη Α΄ ν άιινο εζσηεξηθφο πφινο ηεο). 
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9. Σν καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ηνπ ελόο είδνπο ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ ηεο κηαο δπλακηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο γξακκήο ηνπ 

πεδίνπ, αληηδξά (=έιθεηαη) κε ίζεο ελέξγεηαο θνξηίν ηεο άιινπ εί-

δνπο θνξηίνπ ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Δπεηδή ηα θνξηία πνπ έιθνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ-

δεκηνπξγήζνπλ κηα καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή γξακκή είλαη ίζα, 

απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ θαζώο απηά έιθνληαη κεηαμύ ηνπο (ζηελ θά-

ζε πνπ ήδε έρνπλ απσζεζεί από ηνλ αγσγό), ηόηε παξακέλνπλ θάζε-

ηα πξνο ηνλ ξεπκαηνθόξν απηόλ αγσγό, αθνύ δελ ππεξηεξεί θάπνην 

από ηα δύν απηά είδε ζεκειησδώλ ηόλησλ έλαληη ηνπ άιινπ. 

Σα ζεκειηώδε ηόληα απσζνύληαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ ηζε-

κεξηλνύ ηεο Γεο, ην νπνίν ην επίπεδν νξίδεηαη από ηελ ζέζε ηνπο, ό-

πνπ θηλνύληαη (έιθνληαη αιιά θαη απσζνύληαη) νη δύν εζσηεξηθνί-

βαξπηηθνί ηεο πόινη. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δύν καγλεηηθώλ πόισλ ηεο Γεο 

καο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο Γεο. 

 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ην ζέκα, αο ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηα 

εμήο, ηα νπνία αλαθέξακε ζην βηβιίν 4ν, ζηελ ελφηεηα «10. Η εμήγεζε 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ γχξσ απφ 

έλαλ ξεπκαηνθφξν αγσγφ. Η εμήγεζε φηη νη καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ελφο καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ θέξνπλ ίζεο πνζφηεηαο θνξηία ελέξγεηαο ζε-

κειησδψλ ηφλησλ  πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, αλε-

μάξηεηα αλ ε θάζνδνο ή ε άλνδνο είλαη ηζρπξφηεξε. Η εμήγεζε φηη ε κα-

γλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή γξακκή θέξεη εμίζνπ (θέξεη 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». Δθείεμεγήζακε φηη: 

«…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).  



40 

 

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 θνξέλλπληαη 

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 ηφλησλ είλαη 

θνξεζκέλεο καγλεηηθά ή αιιηψο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ηνπ ελφο είδνπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο κηαο δπλακηθήο-

ειεθηξνκαγλεηηθήο γξακκήο ηνπ πεδίνπ, αληηδξά (=έιθεηαη) κε ίζεο ε-

λέξγεηαο θνξηίν ηεο άιινπ είδνπο θνξηίνπ 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 
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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 η-

ζρχεη γηα ηα ζεκειηψδε ηφληα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ καγλεηη-

θέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 
(Γηα ην ίδην ζέκα, πεξηζζφηεξα βιέπε ζην Κεθάιαην-Δλφηεηα 28, ηνπ παξφληνο 

5νπ Βηβιίνπ,κε ηίηιν: «28. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ξαδηελέξ-

γεηαο. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππξήλσλ ηνπ ζηνηρείνπ ειίνπ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξγνχο αθηηλνβνιίαο, εηδηθφηεξα απφ ηελ αθηηλνβνιία α, 

θαη ηελ έιμε κάδαο απφ ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ειεθηξνλί-

σλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξγνχο αθηηλνβνιίαο, εηδηθφηεξα 

απφ ηελ αθηηλνβνιία β, θαη ηελ έιμε κάδαο απφ ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν. ηαλ έρνπκε 

έιμε θαζαξήο ζρεδφλ κνξθήο ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηφηε απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα (πνπ δελ θέξνπλ παξά ειαρη-

ζηφηαηε ελέξγεηα) έιθνληαη θαηά ίζεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο. Αληίζεηα, αλ απηά ηα 

θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ θέξνπλ θαη κάδα, έιθνπλ δειαδή «ζρεηηθά» κεγάια θνξ-

ηία κάδαο, ηφηε εθηξέπνληαη είηε δεμηά είηε αξηζηεξά» ηνπ παξφληνο 5νπ Βηβιίνπ).  

 

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. 

Δπίζεο, αλαθεξφκελνη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θχκαηνο, ζην πξψην καο 

βηβιίν, αλαθέξακε ηα εμήο: 

«33. Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο-κεηαθίλεζεο θαη κεηάδνζεο ηνπ θχκαηνο. 

Η εμήγεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ-δεκηνπξγίαο ηεο γσλίαο ησλ 90
ν
 (κνηξψλ) 

ζην θχκα απφ ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ, απφ ηα επηκέξνπο ζεκειηψ-

δε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Σν ειεθηξνκα-

γλεηηθφ θχκα θηλείηαη πεξηζηξνθηθά θαηά ηελ πνξεία ηνπ, ζαλ ηνλ πεξη-

ζηξεθφκελν θνριία.  

ηελ θάζε ηεο άπσζεο, εμαζθείηαη νκψλπκν καγλεηηθφ πεδίν κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ. Σφηε ην καγλεηηθφ πεδίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ, πνπ είλαη π.ρ. ην κηθξφηεξν (ην ιηγφηεξν ηζρπξφ), απσζείηαη 

θαη θαζψο απσζείηαη δεκηνπξγεί ηελ νξζή γσλία. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, πάιη έιθεηαη, νπφηε 

ηφηε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ησλ πξσηνλίσλ έιθεηαη απφ απηφ (ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξ-

ηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ «πξνρσξεί» ή κεηαθηλείηαη, εθφ-

ζνλ απσζείηαη απφ ηελ εζηία-πεγή παξαγσγήο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ, α-
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πσζείηαη απφ εθεί κε ζπλερφκελε κεηαθνξά ελέξγεηαο πξνο ην κέξνο ηνπ, 

νπφηε απσζείηαη ή «ζπξψρλεηαη»). 

 

 

 

 

 

 

Η έκακηη εηθόκα είκαη από ηεκ πεγή: «ΑΛ-

ΦΑ Γπηζηήμεξ», Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., από 

KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, 

London, Τόμμξ 2, ζει. 327. 

 

 

Καζψο φκσο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θηάζεη ζην ζεκείν-πεξηνρή φπνπ έρεη απσζεζεί ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, 

ηφηε: 

α) έρνπκε ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ιάκςεο, εθφζνλ έρνπκε αξ-

θεηά ηα ειεθηξηθά ηνπο θνξηία, πνπ είλαη αληίζεηα,  

β) ακέζσο κεηά, έρνπκε ηελ εμάζθεζε ηνπ νκψλπκνπ καγλεηηθνχ 

θνξηίνπ κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, νπφηε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα απσζνχληαη θαη πάιη θαηά νξζή γσλία ή θαηά 90
ν
 (εθφζνλ 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ είλαη ηα ηζρπξφηεξα θαη ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη ηα ιηγφηεξν ηζρπξά, νπφηε απσζνχληαη 

ηα ιηγφηεξν ηζρπξά ζεκειηψδε ηφληα). 

 

Η εμήγεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ-δεκηνπξγίαο ηεο γσλίαο ησλ 90
ν
 (κνηξψλ) 

ζην θχκα απφ ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ, απφ ηα επηκέξνπο ζεκειηψ-

δε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Δπεηδή ζην ίδην θχκα ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ βξίζθνληαη 

π.ρ. ζην έλα επίπεδν, π.ρ. ζην θίηξηλν ρξψκα θαη απσζνχλ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, απηά ηφηε ηφζν απσζνχληαη πην πνιχ ζα 

πιεζηάδνπλ ηελ γσλία ησλ 90
ν
 (π.ρ. ην πνξηνθαιί ρξψκα ηεο παξαπάλσ 

εηθφλαο), θαη εθφζνλ ε άπσζή ηνπο είλαη ηζρπξή ηφηε ζα ζπκπιεξψζνπλ 

απηή ηελ πιήξε γσλία ησλ 90
ν
 (κνηξψλ).       

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ φκσο πνπ απσζνχληαη δελ 

κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηελ γσλία ησλ 90
ν
, επεηδή ζηελ ζπλέρεηα (αλ 

δειαδή ηελ μεπεξάζνπλ) ζπλαληνχλ ην νκψλπκφ ηνπο καγλεηηθφ θνξηίν 
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ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ (πνπ είλαη θαη ηζρπξφηεξφ ηνπο 

αιιά θαη απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο), νπφηε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα παξακέλνπλ εθεί ζρεκαηίδνληαο απηή ηελ γσλία ησλ 

90ν.  

ηελ ζπλέρεηα έρνπκε λέα ψζεζε απφ ήδε εθπεκπφκελα ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ηελ εζηία-πεγή 

ησλ θπκάησλ, νπφηε έρνπκε επαλάιεςε ηεο θίλεζήο ηνπ. Με δχν ηέηνηεο 

εκηπεξηζηξνθέο δηαγξάθεη κηα πιήξε πεξηζηξνθή.  

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ην θχκα ζηελ νπζία δελ θηλείηαη ζε αλνηρηή 

θακπχιε απιά, αιιά ζπγρξφλσο θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπ, φπσο ε Γε καο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Έηζη θηλείηαη πεξηζηξνθηθά 

ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα, ζαλ ηνλ θνριία». 

 

Πάκε ηψξα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηφο καο, κε βάζε ηα παξαπάλσ: 

 

Θεσξνχκε ινηπφλ, φπσο εμεγήζακε θαη ζηελ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο 

ηεο βαξχηεηαο (βι. βηβιίν 3ν), ηα εμήο: 

 

ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο ε βαξχηεηα εμαζθείηαη κε δχν θάζεηο σο 

εμήο: 

α) ηελ πξψηε ηεο θάζε ή θάζε ηεο βαξχηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ ζπκπαγνχο ππξήλα ηεο Γεο. 

ηελ θάζε απηή έρνπκε ηελ έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ, αιιά θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά κα-

θξηλέο απνζηάζεηο. Απηά θαζψο έιθνληαη, έιθνπλ θαη ηηο κάδεο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο γεο, ηηο νπνίεο θνξηίδνπλ (θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. [Αο κε καο θαίλε-

ηαη παξάμελν φηη θαη ηα πξσηφληα θνξηίδνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

βι. π.ρ. ηα πξσηφληα πνπ εθπέκπεη ν ήιηνο θαη ζπγθξαηνχληαη ζηηο δψλεο 

Van-Allen]). 

Έηζη δεκηνπξγνχλ ηνλ ζπκπαγή ππξήλα ηεο Γεο καο ζηελ θάζε απηή. 

β) ηελ δεχηεξε ηεο θάζε ή θάζε ηεο άπσζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ ηεο πφισλ. 

ηελ θάζε απηή έρνπκε ηελ άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, αιιά θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο. Απηά θαζψο απσζνχληαη, έιθνπλ θαη ηηο κάδεο απφ 

ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, ηηο νπνίεο θνξηίδνπλ (θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. [Αο κε καο 

θαίλεηαη παξάμελν φηη θαη ηα πξσηφληα θνξηίδνληαη ζε πςειέο ζεξκν-

θξαζίεο, βι. π.ρ. ηα πξσηφληα πνπ εθπέκπεη ν ήιηνο θαη ζπγθξαηνχληαη 

ζηηο δψλεο Van-Allen]). 

Έηζη δεκηνπξγνχλ ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηεο Γεο 

καο ζηελ θάζε απηή. 
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ηελ θάζε ηεο έιμεο φκσο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, απηά, εμεγήζακε, 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη. 

Σφηε θαζψο απσζνχληαη θηλνχληαη θάζεηα ζην επίπεδν ζχγθξνπζήο 

ησλ. Έηζη, αλ νη δχν εζσηεξηθνί πφινη ηεο Γεο καο ζηελ θάζε ηεο έιμεο 

ησλ έιθνληαη θαη ζπγθξνχνληαη θαηά ηελ δηεχζπλζε-επίπεδν ηνπ ηζεκε-

ξηλνχ ηεο (βιέπε ην εμεγήζακε ζ πην πάλσ θεθάιαην ηνπ παξφληνο βη-

βιίνπ), ηφηε ηα ζπγθξνπφκελα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη θαηά ηελ 

θάζεηε δηεχζπλζε πξνο ην επίπεδν απηφ (φπσο κφιηο πξηλ απφ ιίγν εμε-

γήζακε, ζην παξφλ θεθάιαην-ελφηεηα). Κη επεηδή απηά ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα απσζνχληαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ ηζεκεξηλνχ ηεο Γεο, ην ν-

πνίν ην επίπεδν νξίδεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπο, φπνπ θηλνχληαη (έιθνληαη 

αιιά θαη απσζνχληαη) νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί ηεο πφινη. 

Δπεηδή απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη θαη κεηαμχ ηνπο ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηφηε: 

α) Σν έλα κέξνο ησλ απσζνχκελσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

απσζείηαη θαη θηλείηαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν πνπ νξίδνπλ νη δχνεζσ-

ηεξηθνί πφινη ηεο Γεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ βφξεην 

γεσγξαθηθφ πφιν ηεο θαη εθεί δεκηνπξγεί ηνλ λφηην καγλεηηθφ ηεο πφιν. 

β) Σν άιιν κέξνο ησλ απσζνχκελσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

απσζείηαη θαη θηλείηαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν πνπ νξίδνπλ νη δχν εζσ-

ηεξηθνί πφιν ηεο Γεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ λφηηνγε-

σγξαθηθφ πφιν ηεο θαη εθεί δεκηνπξγεί ηνλ βφξεην καγλεηηθφ ηεο πφιν. 

 

  



45 

 

 

10. Η δεκηνπξγία θαη ε θίλεζε ησλ καγλεηηθώλ-

ειεθηξνκαγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ ζην πξσηόλην-ειεθηξόλην. 

Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ελόο αηόκνπ πξνο κηα 

θαηεύζπλζε. 

 

 

Να μαλαπάκε πάιη ζην ίδην ην πξσηφλην θαη ζην ειεθηξφλην, γηα λα 

δνχκε πσο παξάγεηαη θαη πσο ιεηηνπξγεί ν εθεί ειεθηξνκαγλεηηζκφο: 

 

Αο πάκε πάιη ζε έλα δνκηθφ ιίζν, π.ρ. ζην πξσηφλην. 

Λφγσ ηεο ηζρπξφηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξ-

γεηαο πξσηνλίσλ ζηνλ έλαλ πφιν ηνπ, πνπ ηελ νλνκάδνπκε Ππ (=ελέξγεηα 

πξσηνλίσλ), απηή απσζείηαη κε ηελ αζζελέζηεξε ειεθηξνκαγλεηηθή ε-

λέξγεηα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ άιινλ πφιν ηνπ ίδηνπ απηνχ πξσηνλίνπ, πνπ 

ηελ νλνκάδνπκε Πε (= ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ ζην πξσηφλην) (βι. παξα-

θάησ ζρήκα).  

(Τπελζπκίδνπκε φηη ε αξρή ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ νξίδεηαη ζε κηα πεξηνρή ζην άθξν ηνπ θάζε πφινπ, ηεο πεξηνρήο 

ελέξγεηαο ησλ πξσηνλίσλ ή ηνπ άιινπ ηνπ πφινπ πνπ είλαη ε πεξηνρή ε-

λέξγεηαο ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ, επεηδή αθξηβψο ηα θνξηία ελέξγεηαο ησλ 

πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη ακνηβαία θαη θαηαιήγνπλ-

δεκηνπξγνχλ ζε πφινπο. Καζψο φκσο απσζνχληαη, ηφηε απσζνχληαη θαη 

πέξαλ ηνπ πφινπ, νπφηε απηή ε άπσζε είλαη ε αηηία, ε γελεζηνπξγφο αηηί-

α, ηεο δεκηνπξγίαο ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ γξακκψλ ζηνλ 

θάζε δνκηθφ ιίζν ηφζν ηνπ πξσηνλίνπ, φζν θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ). 
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Σφηε, ιφγσ ηεο ακνηβαίαο άπσζεο κεηαμχ ηεο Ππ θαη ηεο Πε, θεχ-

γνπλ-απσζνχληαη ζηνλ γχξσ απφ ηνλ θάζε πφιν ηνπ πξσηνλίνπ ηέηνηα 

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία Ππ θαη Πε. Απηά ινηπφλ ηα θνξηία ελέξγεηαο 

πνπ έρνπλ απσζεζεί θαη απφ ηνπο δχν πφινπο ηνπ πξσηνλίνπ, φηαλ βξε-

ζνχλ ζε κηα πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ πφιν ηνπο, έιθνληαη ηψξα ακνηβαία, 

αθνχ εμεγήζακε, φηη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο απηά ηα ειε-

θηξνκαγλεηηθά θνξηία έιθνληαη (βιέπε παξαπάλσ ζρέδην).  

Έηζη έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ ζηνλ δνκηθφ ιίζν ελφο πξσηνλίνπ, δειαδή θαη απφ ηνπο δχν ηνπ 

πφινπο μεθηλνχλ ηέηνηα ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ελέξγεηαο θαη φρη κφ-

λνλ απφ ηνλ έλαλ πφιν. 

Αληίζηνηρα αθξηβψο γίλεηαη θαη κε ηελ δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνκα-

γλεηηθψλ καγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ηεο Γεο καο. 

Δπεηδή φκσο, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έρνπκε ηελ έιμε κε-

ηαμχ δχν αληίζεησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ, ηφηε ε η-

ζρπξφηεξε ειεθηξνκαγλεηηθή δπλακηθή γξακκή, δειαδή ε ειεθηξνκα-

γλεηηθή δπλακηθή γξακκή Ππ, έιθεη ηελ αζζελέζηεξή ηεο  Πε (ζηηο ζρε-

ηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο), νπφηε έρνπκε δεχγνο ησλ δχν απηψλ ειε-

θηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ.  

Σφηε, επεηδή ν ηζρπξφηεξνο απφ ηνπο δχν ειεθηξνκαγλεηηθνχο πφινπο 

ζην πξσηφλην (δειαδή ν πφινο Ππ) είλαη απηφο πνπ έιθεη πην έληνλα-

ηζρπξά ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία νιφγπξά ηνπ, απηέο νη καγλεηηθέο 

δπλακηθέο γξακκέο έιθνληαη πξνο απηφλ.  

Έηζη, ζηελ νπζία νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ζην πξσηόλην 

μεθηλνύλ από ηνλ αζζελέζηεξό ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθό πόιν, ηνλ πόιν 

Πε (Πε =πόιν ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ) θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ ηζρπξό-

ηεξό ηνπ καγλεηηθό πόιν Ππ (Ππ = πόινο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ), όπσο 

αλάινγα ηζρύεη θαη ζηνπο καγλήηεο. 
[ε έλα καγλήηε δειαδή, νη καγλεηηθέο γξακκέο ζην ρψξν έμσ απφ ην καγλήηε 

εμέξρνληαη απφ ην βφξεην (καγλεηηθφ) πφιν (Ν) θαη εηζέξρνληαη ζην λφηην (καγλε-

ηηθφ) πφιν (S)].   

Έηζη ιέκε φηη ν λφηηνο καγλεηηθφο πφινο είλαη ν ηζρπξφηεξνο, είλαη απηφο πνπ έι-

θεη ηηο (καγλεηηθέο) δπλακηθέο γξακκέο.    

Έηζη, ε καγλεηηθή ππμίδα ζηε Γε δείρλεη ηνλ γεσγξαθηθφ βνξξά, επεηδή εθεί βξί-

ζθεηαη ν λφηηνο καγλεηηθφο ηεο πφινο, ή ν ηζρπξφηεξφο ηεο πφινο). 

 

Δμάιινπ, αλ δελ είρακε ηελ δεκηνπξγία δεχγνπο ζηελ θάζε ηέηνηα κα-

γλεηηθή δπλακηθή γξακκή, απηέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθήζνπλ ειε-

θηξνκαγλεηηθφ πεδίν νιφγπξά ηνπο. Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν δειαδή 

ζηνλ δνκηθφ ιίζν ηνπ πξσηνλίνπ, νθείιεηαη ζε απηά αθξηβψο ηα δεχγε 

ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ηνπ. 

Δπνκέλσο, ζην πξσηφλην έρνπκε φιεο ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακ-

κέο ηνπ, πνπ εμέξρνληαη θαη απφ ηνπο δχν πφινπο ηνπ, λα απνηεινχλ δεχ-

γε. ηελ ζπλέρεηα, έρνπκε ηελ έιμε κεηαμχ δχν εηεξψλπκσλ ηέηνησλ κα-
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γλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, νπφηε 

έρνπκε ηελ κεηαμχ ηνπο έιμε. Λφγσ επίζεο ηνπ φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο απηά ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ελέξγεηαο πξσηνλίνπ θαη 

ειεθηξνλίνπ ζηελ θάζε καγλεηηθή δπλακηθή γξακκή απσζνχληαη, δελ 

έρνπκε ηελ χπαξμε κηαο κφλνλ καγλεηηθή δπλακηθήο γξακκήο, αιιά έ-

ρνπκε ηελ χπαξμε δεχγνπο δχν καγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ. 
 

 

 

 
 

 

Απηφ ηφηε, ην θάζε δεχγνο ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ, 

έιθεηαη ηζρπξφηεξα απφ ηνλ πην ηζρπξφ απφ ηνπο δχν πφινπο ηνπ πξσην-

λίνπ πνπ είλαη ν πφινο Ππ (Πφινο πξσηνλίσλ). Έηζη φιεο νη καγλεηηθέο 

δπλακηθέο γξακκέο ζην πξσηφλην θηλνχληαη απφ ηνλ αζζελέζηεξφ ηνπ 

καγλεηηθά πφιν (απφ ηνλ Πε) πξνο ηνλ ηζρπξφηεξφ ηνπ (ηνλ Ππ). 

ηε ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη 

ηφηε ζηνλ ηζρπξφηεξν απηφλ πφιν ησλ πξσηνλίσλ Ππ, έρνπκε ην εμήο 

θαηλφκελν: 

Σα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ κεηαθεξ-

ζεί εθεί απφ ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ δεκηνπξγεζέληνο δεχ-

γνπο ειεθηξνκαγλεηηθήο δπλακηθήο γξακκήο, απσζνχληαη θαη έηζη δηα-

ιχεηαη ζηνλ πφιν Ππ ην θάζε ηέηνην δεχγνο ειεθηξνκαγλεηηθήο γξακκήο, 

ζηα δχν κέξε απφ ηα νπνία ζπληίζεηαη. ηελ ζπλέρεηα, απσζείηαη ην θνξ-

ηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ πφιν Ππ ησλ ζεκειησ-
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δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (σο καγλεηηθά νκψλπκφ ηνπ). Έηζη, θαζψο ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη απφ ηνλ πφιν Ππ ησλ πξσ-

ηνλίσλ (ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), ζηελ ζπλέρεηα έιθνληαη 

απφ ηνλ άιιν πφιν Πε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (αθνχ φπσο 

εμεγήζακε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν (πφιν κπαηαξίαο, πφιν 

αλεκνζηξφβηινπ θ.ιπ., φπσο ζα αλαπηχμνπκε θαη ζε επφκελε ελφηεηά 

καο). 

Έηζη, γίλεηαη δπλαηφ λα θπθινθνξνχλ ζπλέρεηα νη καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο απηέοδπλακηθέο γξακκέο απφ ηνλ έλαλ πφιν ηνπ 

πξσηνλίνπ πξνο ηνλ άιιν (φπσο θαη ζην ειεθηξφλην αληίζηνηρα). 

Αλ φκσο δελ εμέξρνληαλ θαζφινπ νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο  

δπλακηθέο γξακκέο θαη απφ ηνπο δχν πφινπο ζπγρξφλσο, αιιά κφλνλ απφ 

ηνλ έλαλ πφιν ηνπ πξσηνλίνπ, ηφηε δελ ζα ππήξρε ειεθηξνκαγλεηηζκφο 

ζην πξσηφλην, αθνχ ζα ππήξρε κφλν ην είδνο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ (απηφ 

ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν), άξα δελ ζα ππήξρε ειεθηξνκαγλεηηζκφο 

νιφγπξά ηνπ, δελ ζα ππήξρε δειαδή ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, άξα δελ ζα 

εμαζθνχζε ειεθηξνκαγλεηηθή έιμε πξνο ηνλ γχξσ ηνπ ρψξν. Δπνκέλσο, 

γηα λα έρεη ην ίδην ην πξσηφλην ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν (θαη θπξίσο 

εδψ ειεθηξηθφ θνξηίν), βάζεη ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη θαη ε δχλακε 

spin πεξηζηξνθήο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη 

δχν ηαπηφρξνλα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία. Γη’ απηφ ιέκε φηη ζην πξσ-

ηφλην (φζν θαη ζην ειεθηξφλην αληίζηνηρα) ελεξγνπνηνχληαη δχν αληίζεηα 

ειεθηξηθά θνξηία θαη φρη έλα κφλν. Απηφ ζεκαίλεη, επνκέλσο, φηη ε κάδα 

ηνπ πξσηνλίνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ δχν αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία: ην 

έλα ζεηηθφ πνπ ην νλνκάζακε ελέξγεηα πξσηνλίσλ θαη ην άιιν αξλεηηθφ 

πνπ ην νλνκάζακε ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ.  

Δπεηδή φκσο απηέο νη κάδεο ηνπ πξσηνλίνπ θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ ήζαλ 

νη πξψηεο κάδεο (= ε πξψηε κνξθή χιεο) πνπ παξάρζεθαλ-δεκηνπξγήζε-

θαλ ζην ζχκπαλ, γη’ απηφ ηηο νλνκάδνπκε θαη ζεκειηψδεηο κάδεο.   

Σελ αξρέγνλε απηή ελέξγεηα φκσο απφ ηελ παξάρζεθαλ απηέο νη δχν 

αξρέγνλεο κνξθέο χιεο, ηελ νλνκάδνπκε ζεκειηψδε ελέξγεηα θαη εηδηθφ-

ηεξα, επεηδή ηα δχν απηά αξρηθά ζχλνια ελέξγεηαο Α θαη Β βξίζθνληαη 

ζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο (εμεγήζακε φηη ζηηο καθξηλέο απνζηάζεηο 

έιθνληαη, ελψ ζηηο θνληηλέο απσζνχληαη) γη’ απηφ εηδηθφηεξα ηα νλνκά-

δνπκε πην ζπγθεθξηκέλα (κε ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηέο ησλ) θαη σο εμήο: 

Σελ ελέξγεηα ησλ πξσηνλίσλ ηελ νλνκάδνπκε ζεκειηώδε ηόληα πξσ-

ηνλίσλ ή ζεκειηώδε πξσηόληα, ελψ 

Σελ ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ, ηελ νλνκάδνπκε ζεκειηώδε ηόληα 

ειεθηξνλίσλ ή ζεκειηώδε ειεθηξόληα.  

Απηή ε κνλφπιεπξε θαηεχζπλζε ηεο δηπιήο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

γξακκήο (πνπ απνηειείηαη επηκέξνπο απφ δχν καγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο: κηα απφ ηνλ πφιν Ππ θαη κηα απφ ηνλ πφιν Πε, νη νπνίεο ζπλα-

ληήζεθαλ θάπνπ ζην ελδηάκεζν ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ πάλσ απφ ηελ ε-
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πηθάλεηα ηνπ πξσηνλίνπ), εμεγεί γηαηί φια ηα ειεθηξφληα ηνπ αηφκνπ έ-

ρνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο. Με άιια ιφγηα φηαλ είλαη πξν-

ζαλαηνιηζκέλα ηα πξσηφληα ελφο ππξήλα, ηφηε έρνπκε πξνζαλαηνιηζκέ-

λεο θαη ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ. Μφλνλ έηζη κπνξνχλ λα 

πεξάζνπλ ηα ξένληα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ αγσγφ. 

Αλ δειαδή ηα πξσηφληα δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα, ή αλ δελ κπνξνχλ 

λα πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο ην καγλεηηθφ θνξηίν πνπ θέξνπλ ηα ξένληα 

ειεθηξφληα, πάιη δελ έρνπκε θαιφ αγσγφ ζην πιηθφ πνπ εμεηάδνπκε. Απ-

ηφο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ κεξηθά ζώκαηα άιινηε είλαη αγσγνί θαη άι-

ινηε όρη. 

 
εκείσζε: 

Λέκε φηη, ζην πξσηφλην, δελ κπνξεί λα γίλεη ε κεηαθίλεζε-ξνή ησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ απφ ηνλ π.ρ. αξλεηηθφ πφιν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο ηνλ ζεηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, 

θαη ζηελ ζπλέρεηα κέζσ ηεο κάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ πξσηνλίνπ λα κεηαθεξζεί ην 

θνξηίν απφ ηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο ηνλ εζσηεξηθφ πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, επεηδή αθξηβψο, φπσο εμεγήζακε, ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ απσζνχληαη θαη έηζη 

δηαθφπηεηαη ην «θχθισκα» απηφ.  

Δπνκέλσο, ην θνξηίν ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ 

δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί απφ ην κέξνο ηεο εζσηεξηθήο κάδαο ηνπ πξσηνλίνπ, επεηδή 

εθεί ππάξρνπλ πφινη πνπ θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα θαη απσζνχληαη. Γελ είλαη δειαδή 

ζαλ ηελ πεξίπησζε ηεο Γεο, επεηδή ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ έρνπκε ηζρπξά ηα 

κεηαμχ ηνπο καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη απσ-

ζνχληαη. Αληίζεηα, ζηελ Γε καο ππάξρεη κάδα πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο αγσγφο 

επεηδή ηα ρεκηθά ζηνηρεία θαη ηα κφξηα θαη ηα αληηθείκελά ηεο δελ θέξνπλ ηέηνην η-

ζρπξφ ην κεηαμχ ηνπο θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

 

 

Γηα ην ίδην ζέκα, βιέπε πεξηζζφηεξα θαη ζην 23 Κεθάιαην-Δλφηεηα 

ηνπ παξφληνοβηβιίνπ κε ηίηιν: «23. Η εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ φηαλ βξίζθνληαη ζε δχν ίζεο κάδεο.Η εμήγεζε φηη ην πξσηφλην είλαη 

κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο απφ ην ειεθηξφλην παξφηη θαη ηα δχν θέξνπλ ίζεο 

ηηκέο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, αιιά αληίζεηεο.Με ηελ αχμεζε ηνπ θξχνπ ζηα 

κέηαιια κεηψλεηαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ πφισλ ηεο 

κπαηαξίαο θαζψο κεηψλεηαη θαη ε ηηκή ηεο ηάζεο ζηελ θάζνδν θαη δελ 

έρνπκε ξνή ειεθηξνλίσλ». 
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11. Η έιμε ζεκειησδώλ ηόλησλ δεκηνπξγεί ην ιεπθό ρξώκα, δε-

κηνπξγεί ην θσο, ελώ ή άπσζή ηνπο δεκηνπξγεί ην καύξν ρξώκα, δε-

κηνπξγεί ην ζθνηάδη. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αθηίλσλ Χ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ θσηόο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζθόηνπο, γεληθά, 

αιιά θαη θαηά ην ηέινο ηεο πξώηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θό-

ζκνπ. 

 

 

Σν ζπίηη κνπ, ζην Θεζπξσηηθφ λ. Πξέβεδαο, ζην πάλσ κέξνο ηνπ έρεη 

ηαξάηζα, δελ έρεη ζθεπή. Δθεί (ζηελ ηαξάηζα), ιφγσ θαθήο θαηαζθεπήο, 

ιηκλάδνπλ ηα λεξά ησλ βξνρψλ (ππάξρεη θνίισκα πνπ κέλνπλ ηα λεξά 

θαη δελ απνξξένπλ πξνο ηηο πδξνξξνέο ή πξνο ηα πιάγηα ηεο ηαξάηζαο, 

αιιά κέλνπλ εθεί γηα ηνπο κήλεο ηνπ ρεηκψλα).  

αλ λα κε θηάζεη απηφ, ην απνθάησ κέξνο, απνθάησ δειαδή ηνπ κέ-

ξνπο εθείλνπ πνπ ιηκλάδνπλ ηα λεξά ηεο ηαξάηζαο, καπξίδεη, δειαδή 

καπξίδεη ζηελ νξνθή ηνπ δσκαηίνπ πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο απνθάησ απφ 

ηα λεξά πνπ ιηκλάδνπλ ζηελ ηαξάηζα. 

Μάιηζηα, ζηα κέξε φπνπ (ζε φπνηα ζεκεία) ην λεξφ ιηκλάδεη πην πνιχ 

πάλσ ζηελ ηαξάηζα, ηφζν πην πνιχ έρεη γίλεη καχξν ην απνθάησ (απνθά-

ησ ηεο ηαξάηζαο) ηκήκα ηεο νξνθήο. ην εζσηεξηθφ, ζην θέληξν ηεο ν-

ξνθήο (βιέπε πάλσ κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο πνπ αθνινπζεί ζηελ επφκελε 

ζειίδα) φπνπ ιηκλάδνπλ ηα λεξά ζην απνπάλσ ηνπο κέξνο ηεο ηαξάηζαο, 

εθεί ε πγξαζία είλαη πεξηζζφηεξε θαη ε νξνθή καπξίδεη πην πνιχ. 

ηα κέξε, ινηπφλ, πνπ ην λεξφ ηεο ηαξάηζαο ιηκλάδεη θαη ζην απνθάησ 

ηνπ κέξνο ηεο νξνθήο καπξίδεη πάξα πνιχ. 

Απηφ εμεγείηαη επεηδή κε ηα λεξά ηεο βξνρήο, απηά θαζψο ρηππνχλ 

πάλσ ζην ηζηκέλην ηεο ηαξάηζαο, παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. Παξάγν-

ληαη δειαδή ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ, ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ εμαζθείηαη απφ ην ρηχπεκα ηνπ λεξνχ ηεο 

βξνρήο πάλσ ζηελ ηαξάηζα. 

Έηζη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απηά απσζνχληαη (επεηδή θέ-

ξνληα νκψλπκα καγλεηηθά θνξηία). κσο δελ απσζνχληαη κφλν πξνο ηα 

πιάγηα, αιιά θαη πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Έηζη κέξνο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ απσζείηαη θαη ζην βάζνο ηνπ ηζηκέληνπ ηεο νξνθήο θαη φηαλ ε πα-

ξαγφκελε πνζφηεηα ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη κεγαιχηεξε, ηφηε 

θηάλνπλ κέρξη θαη ζην απνθάησ κέξνο ηνπ ηζηκέληνπ ηεο ηαξάηζαο φπνπ 

είλαη ε νξνθή ηνπ ζπηηηνχ κνπ. πγθεθξηκέλα εθεί, αθξηβψο απφ θάησ 

απφ έλα κεγάιν ηέηνην θνίισκα πνπ ιηκλάδνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο βξί-

ζθεηαη ε θνπδίλα ηνπ ζπηηηνχ κνπ. 

 

Καζψο ινηπφλ θπηηάδσ πξνο ηελ νξνθή ηεο θνπδίλαο βιέπσ ηελ καπ-

ξίια απηή. Βιέπσ φκσο θαη θάηη άιιν: 
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ηα ζεκεία φπνπ ππήξρε πιέγκα αιιά θαη κεξηθέο θξνθάιεο κέζα ζην 

ηζηκέλην ηεο νξνθήο, εθεί έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπ άζπξνπ ρξψκαηνο, 

ηνπ θσηφο. 

Έηζη ζηα ζεκεία εθείλα (θξνθάιεο, πιέγκα) κπνξεί θαλείο λα ηα δηα-

θξίλεη θαζαξά ηα αληηθείκελα πνπ έρεη κέζα ηνπ ην ηζηκέλην, επεηδή 

ζρεκαηίδεηαη ην ιεπθφ απνηχπσκά ηνπο, πάλσ ζηελ καπξίια ηεο νξνθήο 

ηεο θνπδίλαο ηνπ ζπηηηνχ κνπ. 

 

 
 

Σηεκ μνμθή ηεξ θμοδίκαξ ημο ζπηηημύ ημο ζπηηημύ μμο βιέπμομε όηη αοηή  

έπεη γίκεη μαύνε από ηεκ ογναζία.Σημ θέκηνμ ηεξ μνμθήξ (πάκς μένμξ ηεξ 

θςημγναθίαξ) όπμο ιημκάδμοκ ηα κενά ζημ απμπάκς ημοξ μένμξ ηεξ ηανά-

ηζαξ, εθεί ε ογναζία είκαη πενηζζόηενε θαη ε μνμθή μαονίδεη πημ πμιύ. 

Σηα ζεμεία όμςξ όπμο οπάνπεη πιέγμα ή θνμθάιεξ, αοηά απμηοπώκμκηαη 

με ημ άζπνμ-ιεοθό θςξ. 
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Σν καχξν ρξψκα δεκηνπξγείηαη, φπσο εμεγήζακε απφ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα, ηα νπνία φκσο κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ην πιηθφ ηνπ ηζηκέληνπ, 

αιιά δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ άιια πιηθά ππθλφηεξα απφ ην 

ηζηκέλην,φπσο είλαη νη θξνθάιεο (πέηξεο πνηακίζηεο εδψ, αιιά θαη ην 

κεηαιιηθφ πιέγκα). Αθξηβψο ην ίδην γίλεηαη θαη κε ηηο αθηίλεο Υ. 

Γηα ηηο αθηίλεο Υ, ήδε κηιήζακε ζε άιιν θεθάιαην-ελφηεηα. Δδψ ζα 

ζεκεηψζνπκε κφλν φηη δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ εμαζθείηαη 

ζηα ζεκειηψδε ηφληα. 

Κη απηφ, ην φηη δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηα πιηθά πνπ είλαη ππθλφηε-

ξα ζε κάδα, νθείιεηαη φηη ζηα πιηθά απηά ππάξρνπλ ηζρπξά θνξηία ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ κε ηα νπνία έιθνληαη.  

Έηζη ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηεο βξνρήο έιθνληαη 

κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξη-

θνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ ηεο θξνθάιαο ή ηνπ κεηάιινπ ηνπ πιέγκα-

ηνο. Δπίζεο, ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηεο βξνρήο 

έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ ηεο θξνθάιαο ή ηνπ κεηάιινπ ηνπ 

πιέγκαηνο. 

Έηζη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ηνπ πξσηνλίνπ ηεο θξνθάιαο αιιά 

θαη ηνπ πιέγκαηνο έρνπκε απμεκέλα ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. 

Απηά ηφηε, θαζψο έρνπλ απμεκέλν ην θνξηίν ηνπο θαη έιθνληαη παξά-

γνπλ θσο, επεηδή θέξνπλ ηζρπξά θνξηία (αθνχ έρνπλ ειρζεί πνιιά ηέηνηα 

ζεκειηψδε ηφληα ζηα ζεκεία πνπ θέξνπλ ππθλφηεξε ηελ κάδα ηνπο, φπσο 

ην κεηαιιηθφ πιέγκα θαη ε θξνθάια). 

Δμαηηίαο ινηπφλ απηήο ηεο έιμεο ησλ αθελφο, θαη εμαηηίαο ηνπ απμεκέ-

λνπ ηνπο θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο 

αθεηέξνπ, ηφηε παξάγεηαη ειεθηξηζκφο θαη δεκηνπξγεί απηφ ην ιεπθφ 

ρξψκα νιφγπξά ηνπ. 

Σν ιεπθφ ρξψκα δειαδή ζεκαίλεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ έιθνληαη αιιά ζε ζρεηηθά κεγάιν βαζκφ 

ηζρχνο. (εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα παξάγνπλ ειεθηξηζκφ θαη 

ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηεο χιεο αθφκε). 

Αληίζεηα, ην καχξν ρξψκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ νξνθή ηεο θνπδί-

λαο ηνπ ζπηηηνχ κνπ, είλαη πάιη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψ-

δε ηφληα ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία έρνπλ πξνρσξήζεη ζην ηζηκέλην (φπσο θη 

εθείλα πνπ έρνπλ ειρζεί απφ ην κεηαιιηθφ πιέγκα θαη ηελ θξνθάια). Απ-

ηά φκσο ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη θαη πάιη, αιιά ηψξα ε 

έιμε ηνπο απηή δελ θέξεη απμεκέλα ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, 

δελ ππάξρεη δειαδή ηζρπξή θφξηηζε ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ 

πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ ηνπο θη έηζη παίξλνπλ ην καχξν απηφ ρξψκα. 

Αο θξαηήζνπκε φκσο θαη ζαλ ζεκείσζε απηφ φηη δειαδή φηαλ έρνπκε 

πιηθά κε ππθλή κάδα, απηά έιθνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα, π.ρ. ηα κέηαιια 



53 

 

πνπ έρνπλ π.ρ. ηα θπηά ζηα θχιια ηνπο θ.ιπ. γηα λα δεζκεχνπλ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θ.ιπ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ θσηφο, επνκέλσο, εμεγείηαη φηαλ έρνπκε έιμε κεηα-

μχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ αιιά φηαλ απηά θέξνπλ απμεκέλν ην θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο. 

Αληίζεηα, ε δεκηνπξγία ηνπ ζθφηνπο ζπκβαίλεη θαη πάιη φηαλ έρνπκε 

έιμε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, αιιά απηά θέξνπλ κεησκέλν ην 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο, θαη γη’ απηφ παξφηη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα έιθνληαη δελ παξάγνπλ ην ιεπθφ θσο. 

Αο δνχκε κηα εθαξκνγή πάλσ ζε απηφ, ηελ πξψηε εθαξκνγή ζην ζχ-

κπαλ: 

Σν ιεπθφ ρξψκα ζην ζχκπαλ, παξάγεηαη θαηά ηελ θάζε ηεο ζπζηνιήο 

ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ηνπ, αθνχ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηά-

ζεηο νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη έιθνληαη (επεηδή έιθνληαη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ). Οη δχν 

ζπκπάληεηνη πφινη θέξνπλ: ν έλαο, ν ζπκπάληεηνο πφινο α, ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ θαη ν άιινο, ν ζπκπάληεηνο πφινο β, ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ. Απηφ ην ιεπθφ θσο πνπ παξάγεηαη ζην ζχκπαλ, θαζφιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ηνπ ιέγεηαη «Η-

κέξα» ζηελ Αγία Γξαθή. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, νη δχν ζπκπάληεηνη 

πφινη απσζνχληαη (αθνχ εθεί απσζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ). Δλψ, φκσο απσζνχληαη, εμα-

ζθνχλ θαη αζζελή ηελ έιμε ηνπο. Έηζη παξάγνληαη ην καχξν ρξψκα, ην 

ζθνηάδη ζηνλ νπξαλφ, φηαλ έρνπκε ηέηνηα δηαζηνιή απηψλ ησλ δχν ζπ-

κπάληεησλ πφισλ. Απηφ ιέγεηαη λχρηα ή εζπέξαο ζηελ Αγία Γξαθή. 

Σν καχξν ρξψκα δειαδή παξάγεηαη φηαλ έιθνληαη ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ., ηα νπνία είραλ πξνεγνπ-

κέλσο απσζεζεί (ζηηο ζρεηηθά ηφηε θνληηλέο απνζηάζεηο), αιιά ε έιμε 

ηνπο απηή γίλεηαη κε αξγφ ξπζκφ. Αλ ε έιμε ηνπο απηή γίλεηαη άκεζα θαη 

δελ γίλεη δειαδή κεηά απφ άπσζε, αιιά γίλεη απεπζείαο έιμε, ηφηε παξά-

γεηαη θσο. 

Έηζη ε λχρηα αθνινπζεί ηελ εκέξα, επεηδή αθξηβψο ε δηαζηνιή αθν-

ινπζεί ηελ ζπζηνιή κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ. 
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12. Ση νλνκάδνπκε βαξπηηθνύο ζεηζκνύο θαη ζε πνηα αηηία νθείιν-

ληαη απηνί. 

 
 

 

«1.5. Πσο γελληέηαη έλαο ζεηζκόο; 

 

Η ιηζφζθαηξα δελ είλαη εληαία αιιά απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν κεγά-

ισλ θαη κηθξφηεξσλ πιαθψλ (εηθ. 1.4) πνπ νιηζζαίλνπλ πάλσ ζην ππν-

θείκελν παρχξεπζην καλδπαθφ πιηθφ (αζζελφζθαηξα) πξαγκαηνπνηψληαο 

ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο θηλήζεηο. Οη πιάθεο απηέο ιέγνληαη ιηζνζθαηξηθέο 

πιάθεο. Σα αίηηα θίλεζήο ηνπο πηζαλφλ λα είλαη νη νξηδφληηεο εθαπηνκε-

ληθέο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηνλ ππζκέλα ηνπο απφ ηα ζεξκηθά ξεύκα-

ηα κεηαθνξάο ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη ζηνλ αζζελνζθαηξηθφ καλδχα. 

 

 
 

Δηθ. 1.4. Η ιηζόζθαηξα ηεο Γεο απνηειείηαη από επηά κεγάιεο πιάθεο 

(Αθξηθαληθή, Δπξαζηαηηθή, Ιλδν-Απζηξαιηαλή, Αληαξθηηθή, πιάθα ηνπ Δη-

ξεληθνύ, Βνξεην-Ακεξηθαληθή, Ννηην-Ακεξηθαληθή). Υπάξρνπλ όκωο θαη 

αξθεηέο κηθξόηεξεο. Οη πιάθεο θηλνύληαη πξνο δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο. 

Τα βέιε δείρλνπλ ηελ θίλεζή ηνπο. 

 

 

Η ζεσξία πνπ εξκελεχεη ηθαλνπνηεηηθά ην ζχλνιν ησλ γεσινγηθψλ θαη 

γεσθπζηθψλ παξαηεξήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγφ ηεθηνληθή 

δξάζε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη κε ηε ζεηζκηθή δξάζε, είλαη απηή πνπ πεξη-

γξάθεη ηελ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. 

Οη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο αιινχ απνθιίλνπλ, αιινχ ζπγθιίλνπλ θαη 

αιινχ ε κηα θηλείηαη παξάιιεια – εθαπηνκεληθά ζε ζρέζε κε ηε δηπια-

λή ηεο (εηθ. 1.5, 1.6). 
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ηηο πεξηνρέο πνπ απνθιίλνπλ νη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο –κεζνσθεάληεο 

ξάρεο- ζεξκφ αζζελνζθαηξηθφ  πιηθφ βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα, ςχρεηαη, 

ζηεξενπνηείηαη θαη νδεγεί έηζη ζηε δεκηνπξγία λέαο ιηζφζθαηξαο θαηά 

κήθνο ησλ δχν πιεπξψλ ησλ ξάρεσλ (π.ρ. κεζνσθεάληα ξάρε Αηιαληηθνχ 

σθεαλνχ, απνκάθξπλζε Ακεξηθαληθήο – Αθξηθαληθήο πιάθαο). 

 

 
 

Δηθ. 1.5. Κίλεζε ηωλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ πάλω ζηελ αζζελόζθαηξα. 

Γεκηνπξγία κεζνωθεάληαο ξάρεο ζηηο πεξηνρέο απόθιηζεο πιαθώλ θαη δώ-

λεο ππνβύζηζεο ζηηο πεξηνρέο ζύγθιηζεο. 

 

 

 
 

 

Δηθ. 1.6. Κίλεζεο ηωλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Γεκηνπξγία κεζνωθεά-

ληαοξάρεο ζηελ πεξηνρή απόθιηζεο ηωλ πιαθώλ (επηθαλεηαθνί ζεηζκνί). 

Γεκηνπξγία ωθεάληαο ηάθξνπ ζηελ πεξηνρή ζύγθιηζεο ηωλ πιαθώλ. Απεη-

θνλίδεηαη θαη ε ζεηζκηθή δώλε Benioff (ζεηζκνί επηθαλεηαθνί θαη πινπηώ-

ληνη). 

 

ηηο πεξηνρέο πνπ νιηζζαίλνπλ νξηδφληηα ε κία πιάθα ζε ζρέζε κε ηελ 

άιιε, ε θίλεζε γίλεηαη θαηά κήθνο θαηαθφξπθσλ ξεγκάησλ κεηαζρε-

καηηζκνύ (εηθ. 1.7). 
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Δηθ. 1.7. Γεκηνπξγία κεζνωθεάληαο ξάρεο ζε πεξηνρή απόθιηζεο ηωλ ιη-

ζνζθαηξηθώλ πιαθώλ θαη άλνδνο ζεξκνύ πιηθνύ (κάγκαηνο). Η νξηδόληηα 

θίλεζε ηωλ πιαθώλ ζπκβαίλεη θαηά κήθνο ελόο ξήγκαηνο κεηαζρεκαηηζκνύ. 

 

 

 
 

Δηθ. 1.8. Γεκηνπξγία ηόμνπ πνπ απνηειείηαη από ωθεάληα ηάθξν, εθαη-

ζηεηαθό – λεζηωηηθό ηόμν θαη νπηζζνηάθξν ζε πεξηνρή βύζηζεο κηαο ωθεά-

ληαο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο θάηω από ηελ άιιε. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ πιαθψλ ε ππθλόηεξε από ηηο δύν 

βπζίδεηαη θάησ από ηελ άιιε κέρξηο φηνπ ιηψζεη ε πξψηε κέζα ζην 

ζεξκφ καλδπαθφ πιηθφ θη έηζη θαηαζηξέθεηαη ιηζνζθαηξηθφ πιηθφ (εηθ. 

1.8). Η δεκηνπξγία λένπ σθεάληνπ θινηνχ ζηηο κεζνσθεάληεο ξάρεο αληη-
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ζηαζκίδεηαη ινηπφλ κε ηελ θαηαζηξνθή αληίζηνηρεο πνζφηεηαο ζηηο πε-

ξηνρέο ζχγθιηζεο πιαθψλ, νπφηε ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο Γεο παξακέ-

λεη «ζηαζεξή». 

Απνηέιεζκα ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ είλαη ε 

αξγή παξακφξθσζε ησλ πεηξσκάησλ ζηηο παξπθέο ηνπο. Γηα ην ιφγν απ-

ηφ, ζηα πεηξψκαηα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο πεξηνρέο απηέο ζπζζσ-

ξεχνληαη ηεξάζηηα πνζά δπλακηθήο ελέξγεηαο (ελέξγεηα ειαζηηθήο παξα-

κφξθσζεο πεηξσκάησλ), θαη αλαπηχζζνληαη κεγάιεο ηάζεηο πνπ ζπλε-

ρψο απμάλνπλ. ηαλ νη ηάζεηο απμεζνχλ ηφζν πνιχ, ψζηε λα  ππεξβνχλ 

ην φξην αληνρήο ηνπ ιηζνζθαηξηθνχ πιηθνχ ζην ζεκείν απηφ, επέξρεηαη 

ζξαύζε. Σαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηείηαη απφηνκε ζρεηηθή θίλεζε ησλ 

δχν ηκεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά κία επηθάλεηα, έσο φηνπ ηζνξ-

ξνπήζνπλ ζε λέεο ζέζεηο. Η επηθάλεηα απηή είλαη ην ζεηζκηθό ξήγκα. Σε 

ρξνληθή απηή ζηηγκή γελληέηαη έλαο ζεηζκφο. 

«ΔΙΜΟ» Η γλψζε είλαη πξνζηαζία», Αληηζεηζκηθή Πξνζηαζία 

ρνιείσλ, ρνιηθφ Βηβιίν ησλ: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο 

& Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Οξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ & Πξν-

ζηαζίαο, ζπγγξαθή θεηκέλσλ: Γξ. Α. Κνχξνπ, γεσιφγνο Π. Παπαδάθεο, 

αξρηη. κεραληθφο, Αζήλα 1999, ζει. 13-15. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

ην παξαπάλσ θεθάιαην-ελφηεηα: «1.5. Πσο γελληέηαη έλαο ζεηζκφο;», 

ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ: «ΔΙΜΟ» Η γλψζε είλαη πξνζηαζία», Αληηζεη-

ζκηθή Πξνζηαζία ρνιείσλ, ρνιηθφ Βηβιίν ησλ: Τπνπξγείν Πεξηβάιιν-

ληνο, Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Οξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθνχ 

ρεδηαζκνχ & Πξνζηαζίαο, ζπγγξαθή θεηκέλσλ: Γξ. Α. Κνχξνπ, γεσιφ-

γνο Π. Παπαδάθεο, αξρηη. κεραληθφο, Αζήλα 1999, ζει. 13-15, αλαθέξε-

ηαη φηη: 

«ηηο πεξηνρέο πνπ απνθιίλνπλ νη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο -

κεζνσθεάληεο ξάρεο- ζεξκφ αζζελνζθαηξηθφ  πιηθφ βγαίλεη ζηελ επηθά-

λεηα, ςχρεηαη, ζηεξενπνηείηαη θαη νδεγεί έηζη ζηε δεκηνπξγία λέαο ιηζφ-

ζθαηξαο θαηά κήθνο ησλ δχν πιεπξψλ ησλ ξάρεσλ (π.ρ. κεζνσθεάληα 

ξάρε Αηιαληηθνχ». 

Δμεγήζακε φκσο, ζην βηβιίν 3ν «Η πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ – Β΄ Φάζε» ηελ δεκηνπξγία ησλ ζεηζκψλ. 

Δθεί αλαθέξακε φηη νη ζεηζκνί νθείινληαη ζηελ απφηνκε εθηίλαμε πιη-

θψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο, ζηελ θάζε ηεο άπσζεο ηεο βαξχηε-

ηαο.  

ηελ θάζε ηεο άπσζεο ηεο βαξχηεηαο ηεο Γεο, ηζρπξέο απσζηηθέο δπ-

λάκεηο έιθνπλ θαη βαξπηηθφ πιηθφ απσζνχληαη. 



58 

 

Αθξηβψο ζηελ άπσζε απηή πνπ ζπκβαίλεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο 

πξνο ηνλ θινηφ ηεο νθείιεηαη θαη ε έθρπζε ηνπ κάγκαηνο ζηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο, πνπ γίλεηαη ιάβα, ςχρεηαη θαη ζηεξενπνηείηαη ζηελ ζπλέρεηα. 

Δπνκέλσο, ππάξρνπλ απσζηηθέο δπλάκεηο πξνεξρφκελεο απφ ην εζσηε-

ξηθφ ηεο Γεο κε θαηεχζπλζε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο, 

πξνο ηνλ θινηφ ηεο. 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε άπσζε απηή είλαη ηζρπξή ηφηε απηφ ην βα-

ξπηηθφ πιηθφ θαζψο απσζείηαη ρηππάεη κε δχλακε, ζπγθξνχεηαη κε ηνλ 

θινηφ ηεο Γεο αιιά θαη κε νιφθιεξεο ηεθηνληθέο πιάθεο. Άιιεο απφ απ-

ηέο κπνξεί λα ηηο δηαξξήμεη, αλ ε πίεζή ηνπ είλαη πνιχ ηζρπξή, ελψ φηαλ 

είλαη αζζελέζηεξε κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηεθηνληθέο 

πιάθεο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζεηζκνί ινηπφλ πνπ νθείινληαη ζην βαξπηηθφ απηφ 

πιηθφ ηεο γεο, πνπ απσζείηαη κε ηζρπξή δχλακε απφ ην βαξπηηθφ ηεο θέ-

ληξν πξνο ηνλ θινηφ ηεο, ιέγνληαη βαξπηηθνί ζεηζκνί. 

ε απηέο ινηπφλ ηηο δπλάκεηο άπσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο νθείιν-

ληαη νη παξαπάλσ βαξπηηθνί ζεηζκνί.  
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13. Πόηε, ζε πνηα θάζε ηεο δσήο ησλ πιαλεηώλ θαη ησλ αζηέξσλ, 

γίλνληαη νη βαξπηηθνί ζεηζκνί. 

 

 

«1.8. Πνηα είδε ζεηζκώλ ππάξρνπλ; 

Ο ηξφπνο γέλεζεο ησλ ζεηζκψλ απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί 

ζέκα ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ. Απηφ νθείιεηαη ζε πεηξακαηη-

θέο θαη ζεσξεηηθέο δπζθνιίεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ. 

Οη ζεηζκνί ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πξνέξρνληαη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

απφ θαηαπφλεζε ηεο ιηζφζθαηξαο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ηεθηνληθνί. 

Σν 90% πεξίπνπ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ην ζχλνιν ησλ πινπηψλεησλ ζεη-

ζκψλ είλαη ηεθηνληθνί, θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπρλφηεηάο ηνπο απηνί νπ-

ζηαζηηθά απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ζεηζκηθφ θίλδπλν. 

Οη ζεηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε εθξήμεηο εθαηζηείσλ είλαη νη εθαηζηεην-

γελείο. Απηνί είλαη επηθαλεηαθνί πνπ είηε πξνεγνχληαη είηε ζπλνδεχνπλ 

εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο, θαη απνηεινχλ ην 7% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηθα-

λεηαθψλ ζεηζκψλ.  

Οη ζεηζκνί πνπ νθείινληαη ζε ηνπηθά αίηηα, θπξίσο ζε θαηαθξήκληζε 

νξνθψλ θπζηθψλ εγθνίισλ – ζπειαίσλ, νλνκάδνληαη εγθαηαθξεκλεζην-

γελείο. Απνηεινχλ ην 3% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηθαλεηαθψλ ζεηζκψλ. Σα 

κεγέζε ηνπο είλαη κηθξά θαη ζπλήζσο εθδειψλνληαη ζε κε ελεξγέο πεξην-

ρέο ηεο γεο (καθξηά απφ ηα φξηα ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ)». 

«ΔΙΜΟ» Η γλψζε είλαη πξνζηαζία», Αληηζεηζκηθή Πξνζηαζία 

ρνιείσλ, ρνιηθφ Βηβιίν ησλ: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο 

& Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Οξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ & Πξν-

ζηαζίαο, ζπγγξαθή θεηκέλσλ: Γξ. Α. Κνχξνπ, γεσιφγνο Π. Παπαδάθεο, 

αξρηη. κεραληθφο, Αζήλα 1999, ζει. 16-17. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Οη παξαπάλσ ζεηζκνί φκσο έρνπλ θαηαθφξπθε δηεχζπλζε θη φρη νξη-

δφληηα. 

Δίλαη πνην ζπάληνη θαη ζπκβαίλνπλ κφλνλ φηαλ ππάξμεη κεγάιε αχμε-

ζε ηεο ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο. ηνπο ζεη-

ζκνχο απηνχο νθείιεηαη ην ζπάζηκν ηνπ θινηνχ ηεο Γεο. 

ηαλ ζηαζεξνπνηεζεί ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ζε έλαλ πιαλήηε-αζηέξα, κεηά παχνπλ λα εμαζθνχληαη 

ηέηνηνη βαξπηηθνί ζεηζκνί, γηαηί ππάξρεη θαλνληθή αθνινπζία ζηελ αιιε-

ιεπίδξαζε (έιμε θαη άπσζε) κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. ηνπο α-

ζηέξεο φκσο απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη, ζηα αξρηθά 

ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ, φηαλ δειαδή είλαη ζε ζρεηηθά «λεαξή» ειη-
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θία (επεηδή ηφηε είλαη απμεκέλν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο) φπσο ζα παξαζέζνπκε θαη πην θάησ. 
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14. Απνηειέζκαηα ησλ βαξπηηθώλ ζεηζκώλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πιαλεηώλ θαη δνξπθόξσλ.  

Ο δηαρσξηζκόο ησλ πιαλεηώλ θαη δνξπθόξσλ αλάινγα κε ηελ δε-

κηνπξγία ηνπο ζε κηα πξώηκε ή ζε κηα ύζηεξε επνρή. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-κεηαηξνπήο ησλ ειαθξώλ ρεκηθώλ 

ζηνηρείσλ ζε βαξύηεξα ζην εζσηεξηθό ησλ αζηέξσλ θαη πιαλεηώλ, 

ιόγσ ηεο ζπκπίεζεο πνπ αζθείηαη ζηελ θάζε ηεο έιμεο ηεο βαξύηε-

ηαο. 

 

 

Δμεγήζακε πην πάλσ φηη νη βαξπηηθνί ζεηζκνί νθείινληαη ζηελ άπσζε 

κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, ηνπ Ήιηνπ θ.ιπ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα επεηδή έιθνπλ θαη κάδα (κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ 

βαξπηηθψλ πφισλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ) θαζψο απσζνχ-

ληαη, θαηεπζχλνληαη ζε δχν αληηδηακεηξηθέο πεξηνρέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πιαλήηε, ηνπ αζηέξα θ.ιπ. 

Αλ ινηπφλ ε άπσζή ηνπο απηή (ησλ δχν εζσηεξηθψλ βαξπηηθψλ καδψλ 

πνπ θηλνχληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο) είλαη πνιχ ηζρπξή (εμεγήζακε 

ζηελ πξψηκε επνρή ηνπ πιαλήηε, αζηέξα θ.ιπ.), ηφηε είλαη ζε ζέζε λα 

ζπάζεη ηνλ θινηφ ηνπ θαη λα εθρπζεί φρη απιά ζηελ επηθάλεηά ηνπ, αιιά 

έμσ απφ απηήλ. 

ε φζν πην πξψηκν ζηάδην γίλνληαη απηέο νη ξήμεηο ζηνλ θινηφ ηνπ 

πιαλήηε, αζηέξα, θ.ιπ. ηφζν ηζρπξφηεξε είλαη ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ (εμεγήζακε φηη απηά κε ηνλ θαηξφ έιθνπλ χιε θαη απνξξνθψληαη 

απφ απηήλ κε ηελ ζπλερή ιεηηνπξγεία ηνπο), νπφηε ηφηε ζηα πην πξψηκα 

ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ πιαλήηε, αζηέξα, θ.ιπ. απηέο νη εθρπλφκελεο κάδεο 

απφ ην βαξπηηθφ ηνπ πιηθφ: 

α) Δθηηλάζζνληαη πην καθξηά θαη δεκηνπξγνχληαη πιαλήηεο (απφ ηνπο 

αζηέξεο) ή δνξπθφξνη  (απφ ηνπο πιαλήηεο) πνπ βξίζθνληαη ζηηο πην κα-

θξηλέο απνζηάζεηο. Απηή είλαη ηφηε ε πξψηε γεληά ηεο δεκηνπξγίαο πια-

λεηψλ θαη δνξπθφξσλ, δειαδή απηνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πην πξψ-

ηκε επνρή ηνπ αζηέξα, πιαλήηε. 

β) Φέξνπλ πεξηζζφηεξν πιηθφ, επεηδή γηα λα ζπάζεη γηα πξψηε θνξά ν 

θινηφο ελφο αζηέξα ή ελφο πιαλήηε πξέπεη λα αζθεζνχλ πνιχ κεγαιχηε-

ξεο δπλάκεηο-πηέζεηο απφ ην βαξπηηθφ ηνπ πιηθφ, παξά φηαλ είλαη ήδε 

ζπαζκέλνο (ζε κεηαγελέζηεξε θάζε-επνρή). 

Έηζη, νη πην πξψηκνη πιαλήηεο θαη δνξπθφξνη θέξνπλ κεγαιχηεξε κά-

δα θαη πεξηζζφηεξν φγθν. 

ην ειηαθφ καο ζχζηεκα ηέηνηνη πιαλήηεο είλαη νη ιεγφκελνη κεγάινη 

πιαλήηεο π.ρ. Γίαο-Κξφλνο, θ.ιπ. θαη βξίζθνληαη πην καθξηά απφ ηνλ ή-

ιην, αθξηβψο επεηδή πξνήιζαλ απφ ηζρπξφηεξεο πηέζεηο πνπ εμαζθήζεθαλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη γη’ απηφ εθηηλάρζεθαλ πην καθξηά ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ιεγφκελνπο κηθξνχο πιαλήηεο. 
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γ) Σα πιηθά ησλ πιαλεηψλ ηεο πξψηεο γεληάο ή ησλ πξψηκσλ γεληθά 

πιαλεηψλ θαη δνξπθφξσλ, είλαη πην ειαθξά θαη πεξηζζφηεξν αεξηψδε, ε-

πεηδή φζν πεξλνχλ νη αηψλεο ηα πιηθά απηά κεηαηξέπνληαη ζε πην ζπκπα-

γή θαη πην ζηεξεά. Η ζπκπίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ έρεη λα θάλεη θαη κε 

ηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο βαξχηεηαο. 

Η βαξχηεηα, ζηελ θάζε ηεο έιμεο ηεο, έιθεη φια ηα πιηθά ηνπ εζσηε-

ξηθνχ π.ρ. ηεο Γεο θαη ηα ζπκπηέδεη δεκηνπξγψληαο ηνλ ζπκπαγέζηαην 

ππξήλα ηεο. Καηά ηελ θάζε ηεο ζπκπίεζήο ησλ φκσο, απηήο παξάγνληαη 

βαξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία θαη ζηαδηαθά ν πιαλήηεο-δνξπθφξνο απνθηάεη 

έηζη βαξχηεξα ηα ρεκηθά ηνπ ζηνηρεία. (Γελ κηιάκε γηα ηνλ κηθξφ δνξπ-

θφξν πνπ επεηδή ςχρεηαη θαίλεηαη βαξχο, αιιά κηιάκε γηα ηα νπξάληα 

ζψκαηα ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ε βαξχηεηα, ε νπνία θαη κεηαζρεκαηίδεη ηα 

ειαθξά πιηθά ζε πην βαξέα). 

Πεξηζζφηεξα φκσο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ βαξπηηθψλ ζεηζκψλ ζα 

πνχκε πην θάησ, ζην ίδην θεθάιαην-ελφηεηα.  
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15. Η ζηξνθή-θίλεζε ησλ δύν εζσηεξηθώλ-βαξπηηθώλ πόισλ ηεο 

Γεο καο σο πξνο ηνπο δύν εζσηεξηθνύο-βαξπηηθνύο πόινπο ηνπ Ή-

ιηνπ καο. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο-άπσζεο ηεο Γεο από ηνλ Ήιην θαη ε εμήγεζε 

ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ηεζζάξσλ επνρώλ. 

Η ζηξνθή-θίλεζε ησλ δύν εζσηεξηθώλ-βαξπηηθώλ πόισλ ηνπ Η-

ιεθηξνλίνπ σο πξνο ηνπο δύν εζσηεξηθνύο-βαξπηηθνύο πόινπο ηνπ 

Πξσηνλίνπ ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο-άπσζεο ηνπ Ηιεθηξνλίνπ από ην Πξσηόλην. 

 

 

ην παξφλ θεθάιαην έπξεπε λα παξαζέζνπκε ηα φζα αθνξνχλ ηνλ ηίη-

ιν: 

«Η ζηξνθή-θίλεζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηνπ Ηιε-

θηξνλίνπ σο πξνο ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηνπ Πξσην-

λίνπ ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο-άπσζεο ηνπ Ηιεθηξνλίνπ απφ ην Πξσηφλην». 

Απηφ φκσο, ζεσξνχκε φηη δελ ζα γηλφηαλ θαηαιεπηφ επεηδή ηφζν ην 

ειεθηξφλην, φζν θαη ην πξσηφλην δελ ηα βιέπνπκε. Γη’ απηφ γηα λα εμε-

γήζνπκε ηελ πνξεία ελφο ειεθηξνλίνπ ζα ζηεξηρηνχκε ζηνπο λφκνπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο νπνίνπο θαη αλαθέξακε.  

Θεσξήζακε επίζεο θαιφ, αληί ηνπ ειεθηξνλίνπ λα πάξνπκε σο αληί 

απηνχ ηελ Γε καο, θαη αληί ηνπ Πξσηνλίνπ λα πάξνπκε αληί απηνχ ηνλ 

Ήιην καο. Κη απηφ επεηδή ηφζν ε Γε θαη ν Ήιηνο, φζν θαη ην Ηιεθηξφλην 

θαη ην Πξσηφλην θέξνπλ ην θαζέλα ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, φπσο ήδε εμεγήζακε. 

Γλσξίδνληαο ηψξα, ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, πην εχθν-

ιν είλαη λα θαηαπηαζηνχκε απφ ηελ ηξνρηά ηεο Γεο παξά ηνπ Ηιεθηξνλί-

νπ. κσο ηζρχεη θαη ην αληίζηξνθν (π.ρ. φπνπ Γε είλαη ην Ηιεθηξφλην θαη 

φπνπ Ήιηνο είλαη ην Πξσηφλην). 

Έηζη, κεηά ηα φζα παξαζέζακε θαη εμεγήζακε ζην παξφλ αιιά θαη ζηα 

ηέζζεξα πξνεγνχκελα βηβιία καο (ηεο ίδηαο ζεηξάο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

Γεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ), λνκίδσ είλαη ε ψξα λα επηρεηξήζνπκε λα επε-

μεγήζνπκε ηελ αθξηβή θίλεζε ηεο ηξνρηάο ηεο Γεο καο γχξσ απφ ηνλ Ή-

ιην.  

Θα επηρεηξήζνπκε λα κάζνπκε ηα αθξηβή αίηηα πνπ ζπληεινχλ ψζηε ε 

Γε καο λα δηαγξάςεη απηήλ ηελ ηξνρηά πνπ έρεη ζην δηάζηεκα θη επίζεο 

λα εμεγήζνπκε ηελ ζηαζεξφηεηά ηεο, αιιά θαη ηφζα άιια έρνπκε λα κά-

ζνπκε. 

Θα επηρεηξήζνπκε, επίζεο λα επαιεζεχζνπκε φηη θαη νη δχν εζσηεξη-

θνί-βαξπηηθνί πφινη Ηιίνπ θαη Γεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο 

θαη κεηαμχ Γεο θαη ειήλεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ηειεπηαίσλ έρνπκε ηα 

θαηλφκελα ηεο πιεκκπξίδαο θαη ηεο Άκπσηεο, φπσο ηα εξκελεχνπκε, κε 

βάζε ηα παξαπάλσ. 
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16. Η Γε καο ζηελ πεξηθνξά ηεο γύξσ από ηνλ Ήιην, όηαλ βξίζθε-

ηαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, ηόηε εμαζθνύληαη ηζρπξόηεξα 

νη δπλάκεηο έιμεηο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ κεηαμύ Ηιίνπ θαη Γεο. 

Η Γε καο ζηελ πεξηθνξά ηεο γύξσ από ηνλ Ήιην, όηαλ βξίζθεηαη 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηόηε εμαζθνύληαη ηζρπξόηεξα νη 

δπλάκεηο άπσζεο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ κεηαμύ Ηιίνπ θαη Γεο. 

Πσο νξίδεηαη ην όξην ησλ «ζρεηηθά καθξηλώλ» θαη ησλ «ζρεηηθά 

θνληηλώλ» απνζηάζεσλ Ηιίνπ θαη Γεο. 

 

Έζησ ε Γε καο βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηνλ ήιην, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηνλ έλαλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

ηνπ ήιηνπ καο (Θ.Ι.Π.), έζησ ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ηνπ ήιηνπ καο Ηπ. 

Ο άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ηνπ ήιηνπ καο (Θ.Ι.Η.) είλαη έζησ ν πφινο Ηε. 

 

 
 

Σπέδημ 1μ. 

Έζης μ ήιημξ, ζημ μέζμκ, με ημοξ δύμ εζςηενηθμύξ-βανοηηθμύξ ημο πόιμοξ: ημκ 

πόιμ ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ πνςημκίςκ (Θ.Ι.Π.) θαη ημκ πόιμ ηςκ ζεμειηςδώκ 

ηόκηςκ ειεθηνμκίςκ (Θ.Ι.Η.). 

Η Γε μαξ πενηζηνέθεηαη γύνς από αοηόκ θαη δεμημονγεί: ημ Πενηήιημ 1, ημ Αθήιημ 

1, ημ Πενηήιημ 2 θαη ημ Αθήιημ 2. 

Η Γε θηκείηαη ζε ειιεηπηηθή ηνμπηά γύνς από ημκ ήιημ θαη ε πενηθμνά ηεξ αοηή 

πςνίδεηαη ζε ηέζζενα ηεηανηεμόνηα: ημ ηεηανηεμόνημ Α, ημ ηεηανηεμόνημ Β, ημ ηε-

ηανηεμόνημ Γ θαη ημ ηεηανηεμόνημ Δ. 
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Σα ζεκειηψδε ηφληα, πνπ βξίζθνληαη ηφζν ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ηνπ ήιηνπ καο, φζν θαη ηεο Γεο καο (εμεγήζακε ζρεηηθά γη’ απηφ φηη πα-

ξάγνληαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο), αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο. Γειαδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δχν εζσηεξηθνχο πφινπο ηνπ Ήιηνπ 

καο, αιιειεπηδξνχλ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δχν εζσηεξηθνχο πφινπο ηεο 

Γεο καο. Με άιια ιφγηα νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ηνπ Ήιηνπ 

καο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηεο Γεο 

καο, ιφγσ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ θέξνπλ. 

 

Σα ζεκειηψδε ηφληα φκσο, φπσο εμεγήζακε, έρνπλ ηηο εμήο βαζηθέο η-

δηφηεηεο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

 

Σν εξψηεκα είλαη: Πνηεο είλαη νη «ζρεηηθά θνληηλέο» θαη πνηεο νη «ζρε-

ηηθά καθξηλέο» απνζηάζεηο κεηαμχ Ηιίνπ θαη Γεο; 

Γηα λα νξίζνπκε ηηο «ζρεηηθά θνληηλέο» θαη ηηο «ζρεηηθά καθξηλέο» 

απνζηάζεηο Ηιίνπ-Γεο πξέπεη λα νξίζνπκε έλα φξην κεηαμχ ηνπο, ψζηε 

φζεο είλαη κηθξφηεξεο απφ απηφ ην φξην λα είλαη νη «ζρεηηθά θνληηλέο» 

απνζηάζεηο, ελψ φζεο ζέζεηο ηεο Γεο βξίζθνληαη πην καθξηά απφ ην φξην 

απηφ είλαη νη «ζρεηηθά καθξηλέο» απνζηάζεηο. 

Έηζη, ζθεθηφκαζηε σο εμήο: 

α) Βιέπνληαο ηελ πεξηθνξά-ηξνρηά ηεο Γεο καο γχξσ απφ ηνλ Ήιην, 

ζεκεηψλνπκε ηηο πην καθξηλέο απνζηάζεηο ηεο πνπ είλαη ηα δχν Αθήιηα: 

ην Αθήιην1 θαη ην Αθήιην 2. 

β) Βιέπνληαο, επίζεο, ηελ πεξηθνξά-ηξνρηά ηεο Γεο καο γχξσ απφ ηνλ 

Ήιην, ζεκεηψλνπκε ηηο πην θνληηλέο απνζηάζεηο ηεο πνπ είλαη ηα δχν Πε-

ξηήιηα: ην Πεξηήιην1 θαη ην Πεξηήιην 2. 

Δπνκέλσο, νη κεζαίεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζπλερφκελσλ Αθειίσλ 

θαη Πεξηειίσλ, απηέο είλαη ην φξην, ην νπνίν θαζνξίδεη πφηε ε Γε καο 

βξίζθεηαη ζηηο «ζρεηηθά καθξηλέο», θαη πφηε ζηηο «ζρεηηθά θνληηλέο» α-

πνζηάζεηο. 

Απηφ ην φξην ην ζεκεηψλνπκε πάλσ ζηελ ηξνρηά εθείλε ηεο Γεο, φηαλ 

απηή ινηπφλ βξίζθεηαη ζην ελδηάκεζν ηεο απφζηαζεο δχν ζπλερφκελσλ 

Αθήιηνπ-Πεξηήιηνπ θαη ην γξάθνπκε σο Ο.Μ.Α. (= ξην Μέζεο Απφ-

ζηαζεο κεηαμχ Ηιίνπ-Γεο). 

 

Έηζη, ηφηε: 
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Α) ηαλ ε Γε καο, θαζψο θηλείηαη ζηελ ηξνρηά ηεο, βξίζθεηαη ζε απφ-

ζηαζε κεγαιχηεξε απφ ην ΟΜΑ, ηφηε ελεξγνχλ ηζρπξφηεξα ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα έιμεο κεηαμχ Ηιίνπ θαη Γεο θαη επεηδή ε Γε είλαη ειαθξχηεξε 

απφ ηνλ Ήιην, απηή είλαη πνπ έιθεηαη απφ ηνλ Ήιην.  

Β) ηαλ ε Γε καο, θαζψο θηλείηαη ζηελ ηξνρηά ηεο, βξίζθεηαη ζε απφ-

ζηαζε κηθξφηεξε απφ ην ΟΜΑ, ηφηε ελεξγνχλ ηζρπξφηεξα ηα ζεκειηψδε 

ηφληα άπσζεο κεηαμχ Ηιίνπ θαη Γεο θαη επεηδή ε Γε είλαη ειαθξχηεξε 

απφ ηνλ Ήιην, απηή είλαη πνπ απσζείηαη απφ ηνλ Ήιην. 

κσο ε Γε καο έιθεηαη θαη απσζείηαη δχν θνξέο ελαιιάμ απφ ηνλ Ή-

ιην, απφ ηνπο εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ηνπ Ήιηνπ καο (αλά κία 

έιμε ζε θάζε Αθήιην θαη αλά κία άπσζε ζην θάζε Πεξηήιην, ελαιιάμ), 

θαζψο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ απηφλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξέπεη λα δνχκε αλαιπηηθά ζην θάζε Σεηαξηεκφ-

ξην ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θνξηίσλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ Η-

ιίνπ-Γεο. Καη, γηα λα γίλεη πην ζσζηά θαη πην θαηαιεπηά απηφ, πξέπεη λα 

δηαηξέζνπκε ην θάζε Σεηαξηεκφξην ζε δχν, αθνχ ζηελ θάζε ηέηνηα δηαί-

ξεζε έρνπκε ηελ Γε καο λα βξίζθεηαη ηελ θάζε θνξά ζηηο «ζρεηηθά κα-

θξηλέο» απνζηάζεηο θαη ηελ άιιε ζηηο «ζρεηηθά θνληηλέο» απνζηάζεηο ηεο 

σο πξνο ηνλ Ήιην. Με ηελ δηαίξεζε ηνπ θάζε Σεηαξηεκφξηνπ ζε δχν Ο-

γδνεκφξηα, ζα κπνξνχκε λα θάλνπκε θαιχηεξα ηελ αλάιπζε ηεο πεξη-

ζηξνθήο, ή ηεο ζέζεο, ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηεο, θάζε 

θνξά.  

Έηζη θάλνπκε ηελ εμήο δηαίξεζε: 

1. Σν Α Σεηαξηεκφξην ην δηαηξνχκε ζε δχν Ογδνεκφξηα: ην Α1 Ο-

γδνεκφξην, θαη ην Α2 Ογδνεκφξην, απφ ηα νπνία: 

1α. Σν Α1 Ογδνεκφξην βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηά-

ζεηο,   

1β. Σν Α2 Ογδνεκφξην βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά, θνληηλέο απνζηά-

ζεηο. 

2. Σν Β Σεηαξηεκφξην ην δηαηξνχκε ζε δχν Ογδνεκφξηα: ην Β1 Ο-

γδνεκφξην, & ην Β2 Ογδνεκφξην, απφ ηα νπνία: 

1α. Σν Β1 Ογδνεκφξην βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο,   

1β. Σν Β2 Ογδνεκφξην βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά, καθξηλέο απνζηά-

ζεηο. 

3. Σν Γ Σεηαξηεκφξην ην δηαηξνχκε ζε δχν Ογδνεκφξηα: ην Γ1 Ογδνε-

κφξην, &  ην Γ2 Ογδνεκφξην, απφ ηα νπνία: 

1α. Σν Γ1 Ογδνεκφξην βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο,   

1β. Σν Γ2 Ογδνεκφξην βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά, θνληηλέο απνζηάζεηο. 

4. Σν Γ Σεηαξηεκφξην ην δηαηξνχκε ζε δχν Ογδνεκφξηα: ην Γ1 Ο-

γδνεκφξην, &  ην Γ2 Ογδνεκφξην, απφ ηα νπνία: 

1α. Σν Γ1 Ογδνεκφξην βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο,   

1β. Σν Γ2 Ογδνεκφξην βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά, καθξηλέο απνζηά-

ζεηο. 

 



67 

 

 
 

Σπέδημ 2μ 

Κάζε Τεηανηεμόνημ ημ πςνίδμομε ζε δύμ Ογδμεμόνηα. 

Έηζη έπμομε ηα ελήξ Ογδμεμόνηα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1, θαη Δ2, ζηα μπμία: 

Α) Σηα Ογδμεμόνηα Α1, Β2, Γ1 θαη Δ2, ε Γε μαξ βνίζθεηαη ζηηξ ζπεηηθά μαθνηκέξ 

απμζηάζεηξ ςξ πνμξ ημκ Ήιημ. Σε αοηέξ ηηξ απμζηάζεηξ, ελεγήζαμε, ελαζθμύκηαη 

ηζπονόηενα μη δοκάμεηξ έιλεηξ μεηαλύ Ηιίμο-Γεξ, μπόηε ε Γε έιθεηαη πνμξ ημκ Ή-

ιημ. 

Β) Σηα Ογδμεμόνηα: Α2, Β1, Γ2 θαη Δ1 ε Γε μαξ βνίζθεηαη ζηηξ ζπεηηθά θμκηηκέξ 

απμζηάζεηξ ςξ πνμξ ημκ Ήιημ. Σε αοηέξ ηηξ απμζηάζεηξ, ελεγήζαμε, ελαζθμύκηαη 

ηζπονόηενα μη δοκάμεηξ άπςζεξ μεηαλύ Ηιίμο θαη Γεξ, μπόηε ε Γε απςζείηαη από 

ημκ Ήιημ. 

 

 

εκεηψζεηο: 

1) Να επηζεκάλνπκε, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ρέδην, πνπ απνηππψ-

λεη κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηνπ 

ήιηνπ φζν θαη ηεο γεο καο, φηη: 

ηα Α θαη Γ Σεηαξηεκφξηα, ή ζηα Ογδνεκφξηα: Α1, Α2, Γ1 θαη Γ2, 

εθείλνο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηνπ Ήιηνπ καο πνπ εμαζθεί ηζρπ-

ξφηεξα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν πξνο ηελ Γε καο εί-

λαη ν εζσηεξηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ 

(Θ.Ι.Η.), ελψ 

ηα Β θαη Γ Σεηαξηεκφξηα, ή ζηα Ογδνεκφξηα:Β1, Β2, Γ1 θαη Γ2, ε-

θείλνο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηνπ Ήιηνπ καο πνπ εμαζθεί ηζρπ-
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ξφηεξα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν πξνο ηελ Γε καο εί-

λαη ν εζσηεξηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ (Θ.Ι.Π.). 

Απηήλ ηελ ελδερφκελε θαη ππαξθηή ζέζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ-

βαξπηηθψλ πφισλ ηνπ Ήιηνπ καο, φπσο ζην παξαπάλσ ρέδην 1, ζα πά-

ξνπκε θαη ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ παξαθάησ καο αλάιπζε. 

2) Σα κεγέζε Ηιίνπ θαη Γεο, ζπγθξηηηθά δελ είλαη ζε θιίκαθα, αιιά 

γξάθεθαλ έηζη ψζηε λα κπνξεί ν θαζέλαο λα έρεη θαιχηεξε εηθφλα γηα ηηο 

ζέζεηο ηεο Γεο ζηα δηάθνξα Σεηαξηεκφξηα θαη Ογδνεκφξηα (γηα λα θαί-

λεηαη θαιχηεξα ε Γε). 
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17. Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο-ζηξνθήο ησλ δύν εζσηεξηθώλ πόισλ 

ηεο Γεο καο, ζηα δηάθνξα ζεκεία-ζέζεηο ηεο πεξηζηξνθήο ηεο σο 

πξνο ηνλ Ήιην.   

Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ δύν εζσηεξηθώλ-βαξπηηθώλ πό-

ισλ ηεο Γεο καο, σο πξνο ηνπο δύν εζσηεξηθνύο-βαξπηηθνύο πόινπο 

ηνπ Ήιηνπ καο, ζηα δηάθνξα Ογδνεκόξηα θαη ζηελ ηξνρηά ηεο γελη-

θόηεξα. 

 

 

Δμεγήζακε, ήδε, φηη φηαλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ζην θέληξν ελφο ά-

ζηξνπ, πιαλήηε θ.ιπ. απνξξνθψληαη απφ ηα εθεί πξσηφληα θαη ειεθηξφ-

ληα ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ θαη ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, απηά ηφηε ηα θνξηη-

ζκέλα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα (πξσηφληα θαη ειεθηξφληα) ζπκπεξηθέξν-

ληαη φπσο νη δνκηθνί ιίζνη, φπσο κηα κάδα δειαδή πνπ είλαη θνξηηζκέλε 

κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ή κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Σφηε ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ 

ησλ Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ ηεο Γεο καο (ΘΙΠ), έιθνληαη κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ απέλαληί ηεο εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ 

πφινπ ησλ Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ ηνπ ήιηνπ καο (ΘΙΗ). Απν-

ηέιεζκα απηνχ είλαη ε Γε καο λα έιθεηαη απφ ηνλ ήιην, επεηδή είλαη ε ε-

ιαθξχηεξε (θέξεη ιηγφηεξε κάδα) θαη έηζη ε Γε καο πιεζηάδεη ηφηε πξνο 

ηνλ Ήιην. 

Αο δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηελ θίλεζε ηεο Γεο καο ζηα δηάθνξα Ογδνε-

κφξηα ηεο ηξνρηάο ηεο. 

 

Έζησ ινηπφλ ε Γε καο ζηελ ζέζε Α2, θηλείηαη ζε ειιεηπηηθή ηξνρηά, 

αληίζεηε κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ καο, ή ζε ηξνρηά: Α2-Π1-Α1-Π2 

(βιέπε πην θάησ ζην ρέδην 3ν).  

 

 

1) Η Γε καο ζην Ογδνεκόξην Α1, ζηελ ζέζε 1. 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία έιμεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ Πξσην-

λίσλ ηεο Γεο θαη ησλ Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ ηνπ Ήιηνπ καο.  

Έηζη ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο καο έιθεηαη κε 

ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ καο. Άπσζε ζε απηέο 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο δελ εμαζθείηαη, νπφηε ε Γε καο αξρίδεη 

λα πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην.  

ζν φκσο πιεζηάδεη ε Γε καο πξνο ηνλ Ήιην θαη κπαίλεη ζην Α1 Ο-

γδνεκφξην, ηφζν πεξηζζφηεξν ειαηηψλεηαη ε δχλακε έιμεο κεηαμχ ηνπ 

πφινπ ΘΙΠ ηεο Γεο κε ηνλ πφιν ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ, ελψ αληίζεηα απμάλεη 

θαη ε άπσζε κεηαμχ ηνπ πφινπ ΘΙΗ ηεο Γεο κε ηνλ πφιν ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ. 
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Σπέδημ 3μ 

Η ελήγεζε ηεξ θίκεζεξ-ζηνμθήξ ηςκ δύμ εζςηενηθώκ πόιςκ ηεξ Γεξ μαξ, ζηα 

δηάθμνα ζεμεία-ζέζεηξ ηεξ πενηζηνμθήξ ηεξ ςξ πνμξ ημκ Ήιημ.   

 

 

Η θιίζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ πφισλ ηεο Γεο πξνο ηα αξηζηεξά νθείιε-

ηαη ζηελ άπσζε πνπ αξρίδεη λα εμαζθείηαη, απφ ηνλ πφιν ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ 

πξνο ηνλ πφιν ΘΙΠ ηεο Γεο, φζν ε Γε πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην (γηαηί ε-

μεγήζακε φηη ηφηε αθελφο κελ εμαζζελνχλ νη δπλάκεηο έιμεο ηεο, αιιά 

αθεηέξνπ αλαπηχζζνληαη θαη δπλάκεηο άπσζήο ηεο, ελψ αθφκε είλαη η-

ζρπξφηεξεο νη δπλάκεηο έιμεο ηεο επεηδή βξηζθφκαζηε ζην Α1 Ογδνεκφ-

ξην ή ζην ζεκείν Α2.  

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε Γε καο ζπλνιηθά λα έιθεηαη απφ ηνλ Ήιην, 

φηαλ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε απηή 1. 

 

2) Η Γε καο ζην Ογδνεκόξην Α1, ζηελ ζέζε 2. 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσην-

λίσλ) ηεο Γεο καο έιθεηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ 

(Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα έιθνληαη. 

Δπίζεο, ν άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο καο 

έιθεηαη κε ηνλ άιιν εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ καο, 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. Αξρηθά ε έιμε απηή κεηαμχ ηνπ πφ-
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ινπ ΘΙΗ ηεο Γεο καο κε ηνλ πφιν ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ καο δελ ππάξρεη, αιιά 

απηή ππάξρεη κφλνλ φηαλ ε Γε καο αξρίδεη θαη πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην. 

ζν δειαδή ε Γε καο αξρίδεη θαη πιεζηάδεη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 

απηήλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ ζέζε Α2, ηφζν πεξηζζφηεξν, αλάινγα, εμα-

ζζελνχλ νη δπλάκεηο έιμεηο (επεηδή απηέο είλαη ηζρπξέο ζηηο ζρεηηθά κα-

θξηλέο απνζηάζεηο. Έηζη φζν ε Γε καο πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην, ηφζν 

πεξηζζφηεξν εμαζθνχληαη νη άιιεο δπλάκεηο έιμεηο κεηαμχ ησλ πφισλ 

ΘΙΗ ηεο Γεο θαη ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ εμαζθείηαη ε έιμε θαη απφ ηνλ άιινλ εζσηε-

ξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ πξνο ηνλ άιινλ εζσηεξηθφ-

βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο καο, επεηδή ε Γε καο ζην Σεηαξηεκφξην 

Α αξρίδεη λα πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην, ελψ ζηελ ζέζε Α2 ηεο Γεο καο, 

απηέο νη δπλάκεηο έιμεηο κεηαμχ ησλ πφισλ ΘΙΗ ηεο Γεο θαη ΘΙΠ ηνπ 

Ήιηνπ δελ εμαζθνχληαλ.   

Η θιίζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ πφισλ ηεο Γεο πξνο ηα αξηζηεξά νθείιε-

ηαη ζηελ άπσζε πνπ αξρίδεη λα εμαζθείηαη, απφ ηνλ πφιν ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ 

πξνο ηνλ πφιν ΘΙΠ ηεο Γεο, φζν ε Γε πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην (γηαηί ε-

μεγήζακε φηη ηφηε αθελφο κελ εμαζζελνχλ νη δπλάκεηο έιμεο ηεο, αιιά 

αθεηέξνπ αλαπηχζζνληαη θαη δπλάκεηο άπσζήο ηεο, ελψ αθφκε είλαη η-

ζρπξφηεξεο νη δπλάκεηο έιμεο ηεο επεηδή βξηζθφκαζηε ζην Α1 Ογδνεκφ-

ξην. 

Απνηέιεζκα απηψλ, ησλ δχν παξαπάλσ έιμεσλ, είλαη λα εμαθνινπ-

ζνχλ λα παίξλνπλ θιίζε θαη λα ζηξέθνληαη νη δχν εζσηεξηθνί πφινη ηεο 

Γεο καο, νπφηε ζην ζεκείν ΟΜΑ1 λα ηζαπέρνπλ απφ ηνλ απέλαληί ηνπο 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ Ή-

ιηνπ καο. 

 

3) Η Γε καο κεηαμύ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ Ογδνεκόξηνπ, ζην ζε-

κείν ΟΜΑ1, ή ζηελ ζέζε 3. 

Καζψο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ 

Πξσηνλίσλ) ηεο Γεο καο έιθεηαη απφ ηνλ απέλαληί ηνπ εζσηεξηθφ-

βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ 

καο), αθελφο, θαη αθεηέξνπ, θαζψο ν άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο 

ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο καο έιθεηαη κε ηνλ απέλαληί ηνπ πφιν ησλ ΘΙΠ ηνπ Ή-

ιηνπ καο, απηέο νη δχν έιμεηο έρνπλ σο ζπλέπεηα, νη δχν εζσηεξηθνί-

βαξπηηθνί πφινη ηεο Γεο καο λα παίξλνπλ θιίζε ζπλέρεηα σο πξνο ηνπο 

απέλαληί ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ Θεκειησδψλ Ιφλησλ 

Ηιεθηξνλίσλ θαη Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ ηνπ Ήιηνπ καο, ζηελ 

ζέζε κεηαμχ Α1 θαη Α2 Ογδνεκφξηνπ ή ζηελ ζέζε ΟΜΑ1 (=ξην Μέζεο 

Απφζηαζεο 1) (βιέπε ρέδην 3ν).      

Έηζη, νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ηεο Γεο καο παίξλνπλ ζηξν-

θή θαη θιίζε πάιη κέρξη πνπ θηάλνπλ ζην ζεκείν λα ηζαπέρνπλ απφ ηνλ 

απέλαληί ηνπ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ καο. 
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Σπέδημ 3μ 

Η ελήγεζε ηεξ θίκεζεξ-ζηνμθήξ ηςκ δύμ εζςηενηθώκ πόιςκ ηεξ Γεξ μαξ, ζηα 

δηάθμνα ζεμεία-ζέζεηξ ηεξ πενηζηνμθήξ ηεξ ςξ πνμξ ημκ Ήιημ.   

 

 

4) Η Γε καο ζην Ογδνεκόξην Α2, ζηελ ζέζε 4. 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο καο απσζείηαη απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή ε Γε κε 

ηνλ Ήιην βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, φπνπ εμαζθνχ-

ληαη ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζεο κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν πφινο ηεο Γεο (ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο) 

ησλ ΘΙΠ απσζείηαη πξνο ηα αξηζηεξά (αξηζηεξφζηξνθε θίλεζε κε βάζε 

πάληα ηελ θίλεζε ηνπ πφινπ ησλ ΘΙΠ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, έηζη θα-

ζψο βιέπνπκε απηφλ ζην παξαπάλσ ρέδην 3ν).  

πγρξφλσο, φκσο, έρνπκε θαη έιμε κεηαμχ ηνπ άιινπ εζσηεξηθνχ-

βαξπηηθνχ πφινπ ηεο Γεο ΘΙΗ κε ηνλ άιιν εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν 

ηνπ Ήιηνπ ΘΙΠ, επεηδή βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

ην Ογδνεκφξην φκσο Α2, ε δχλακε άπσζεο κεηαμχ Ηιίνπ-Γεο (ΘΙΗ 

Ηιίνπ κε ΘΙΠ Γεο) είλαη ηζρπξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ έιμε Ηιίνπ-Γεο 

(ΘΙΠ Ηιίνπ κε ΘΙΗ Γεο). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα ζπλερίδεη λα απν-

καθξχλεηαη ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ΘΙΠ ηεο Γεο απφ ηνλ ήιην, 

ελψ λα πιεζηάδεη ηφηε ν άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηεο Γεο ΘΙΗ 

πξνο ηνλ Ήιην. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο 

ηεο Γεο ΘΙΗ λα βξεζεί ζε ιίγν ζηελ ζέζε Π1 (πεξηήιην 1).  
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Η θιίζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ πφισλ ηεο Γεο πξνο ηα αξηζηεξά νθείιε-

ηαη ζηελ άπσζε πνπ αξρίδεη λα εμαζθείηαη, απφ ηνλ πφιν ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ 

πξνο ηνλ πφιν ΘΙΠ ηεο Γεο, φζν ε Γε βξίζθεηαη θνληά ζηνλ Ήιην (γηαηί 

εμεγήζακε φηη είλαη ηζρπξφηεξεο νη δπλάκεηο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ΘΙΠ ηεο Γεο κε ηα ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ, επεηδή βξηζθφκαζηε 

ζην Α2 Ογδνεκφξην. 

 

5) Η Γε καο ζην Πεξηήιην Π1, ζηελ ζέζε 6. 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσην-

λίσλ) ηεο Γεο καο απσζείηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ 

(Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα εμαζθνχλ ηζρπξφηεξα ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζήο ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν έιμεο ηνπο. 

Σφηε απηφο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηεο Γεο ΘΙΠ, παίξλεη θιίζε 

θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ Ήιην. Δμαηηίαο απηνχ απνκαθξχλεηαη θαη 

απσζείηαη θαη φιε ε Γε, αθνχ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο (φπσο 

π.ρ. ζην Ογδνεκφξην Α2 είλαη ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ). 

Η δχλακε άπσζεο κεηαμχ Ηιίνπ-Γεο (κεηαμχ ηνπ πφινπ ΘΙΠ ηεο Γεο 

θαη ηνπ πφινπ ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ δχλακε έιμεο 

κεηαμχ ηνπ πφινπ ΘΙΗ ηεο Γεο θαη ηνπ πφινπ ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ). Έηζη ε 

Γε απσζείηαη-απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ Ήιην. 

 

6) Η Γε καο ζην Ογδνεκόξην Γ1, ζηελ ζέζε 6. 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσην-

λίσλ) ηεο Γεο καο απσζείηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ 

(Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα απσζνχληαη (βξηζθφκαζηε 

ζην Ογδνεκφξην Γ1, φπνπ εμεγήζακε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο 

είλαη ηζρπξφηεξα ηα θνξηία άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ, ζε ζρέζε κε ηα θνξηία έιμεο ησλ).  

Η δχλακε έιμεο κεηαμχ ΘΙΠ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ 

Ήιηνπ καο κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο καο, είλαη 

αζζελέζηεξε απφ ηελ δχλακε άπσζεο κεηαμχ ΘΙΗ ηνπ εζσηεξηθνχ-

βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ Ήιηνπ καο κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ΘΙΠ ηεο Γεο καο, επεηδή, φπσο εμεγήζακε, ζην Ογδνεκφξην Γ1 είλαη η-

ζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζεο κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Σφηε απηφο ν πφινο ηεο Γεο ΘΙΠ, παίξλεη θιίζε θαη απνκαθξχλεηαη 

απφ ηνλ Ήιην. Δμαηηίαο απηνχ απνκαθξχλεηαη θαη απσζείηαη θαη φιε ε 

Γε. 
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7) Η Γε καο κεηαμύ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ Ογδνεκόξηνπ, ζην ζεκείν 

ΟΜΑ2, ή ζηελ ζέζε 7. 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσην-

λίσλ) ηεο Γεο καο απσζείηαη απφ ηνλ απέλαληί ηνπ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ 

πφιν ησλ ΘΙΗ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ καο). ε 

θάπνηα ζηηγκή ζα κεηαθηλεζεί, θαζψο απσζείηαη ζηελ ζέζε ΟΜΑ2.  

Καζψο φκσο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηεο Γεο καο ΘΙΠ απσζεί-

ηαη ζηελ ζέζε ΟΜΑ2, απηφο απσζεί ηφηε θαη ηνλ απέλαληί ηνπ εζσηεξη-

θφ-βαξπηηθφ πφιν ηεο Γεο καο ηνλ πφιν ΘΙΠ (ηεο Γεο), πνπ απσζείηαη 

ζην αληηδηακεηξηθφ ηνπ ζεκείν ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο. 

Έηζη, νη δχν απηνί εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ηεο Γεο καο ζην ζεκείν 

ΟΜΑ2 ηζαπέρνπλ απφ ηνλ απέλαληί ηνπο εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ΘΙΠ 

ηνπ Ήιηνπ καο.  

 

8) Η Γε καο ζην Ογδνεκόξην Γ2, ζηελ ζέζε 8. 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιε-

θηξνλίσλ) ηεο Γεο καο έιθεηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ΘΙΠ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή ζηηο ζρεηη-

θά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα έιθνληαη. 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ΘΙΗ ηεο Γεο καο πιεζηάδεη ηφηε πξνο 

ηνλ απέλαληί ηνπ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πφιν ησλ ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ 

καο. 

Δπίζεο, ν άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηεο Γεο καο απσζείηαη 

απφ ηνλ πφιν ησλ ΘΙΗ θαη κεηαθηλείηαη-απσζείηαη ζηελ αληηδηακεηξηθή 

ηνπ ζέζε. 

Απνηέιεζκα απηνχ, ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο 

καο λα έιθεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, νπφηε ζηελ επφκελε ζέζε 9 ηεο Γεο 

καο ζα βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΠ 

ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα θνξηία ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ Ηιεθηξνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηεο 

Γεο καο, έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ εζσηεξη-

θνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ καο. 

Απνηέιεζκα ηεο έιμεο απηήο είλαη φηη φιε ε Γε καο λα έιθεηαη θαη λα 

αξρίδεη πιένλ λα πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην. 

 

10) Η Γε καο ζην Ογδνεκόξην Γ1, ζηελ ζέζε 10 (αληίζεηε ηεο ζέ-

ζεο 2) 

Η Γε καο, ήδε απφ ηελ ζέζε Α1 έιθεηαη απφ ηνλ Ήιην θαη πιεζηάδεη 

πξνο απηφλ. ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο φκσο, ή ζην Ογδνεκφξην 

Γ2 έρνπκε ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζεο 

κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Έηζη, έρνπκε ηελ έιμε κεηαμχ ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο καο κε ηα ΘΙΠ ηνπ 

Ήιηνπ καο.  
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Σπέδημ 3μ 

Η ελήγεζε ηεξ θίκεζεξ-ζηνμθήξ ηςκ δύμ εζςηενηθώκ πόιςκ ηεξ Γεξ μαξ, ζηα 

δηάθμνα ζεμεία-ζέζεηξ ηεξ πενηζηνμθήξ ηεξ ςξ πνμξ ημκ Ήιημ.   

 

 

πγρξφλσο φκσο, θαζψο ε Γε πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην, αθελφο κελ 

εμαζζελνχλ νη δπλάκεηο έιμεηο ηεο, ελψ ζπγρξφλσο αλαπηχζζνληαη θαη νη 

δπλάκεηο άπσζήο ηεο. Έηζη αξρίδεη λα έρνπκε θαη δπλάκεηο άπσζεο κεηα-

μχ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο κε ηνλ πφιν ησλ 

ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ. 

Σφηε έρνπκε, αλάινγα, ηνπο δχν εζσηεξηθνχο πφινπο ηεο Γεο καο λα 

παίξλνπλ ζηξνθή θαη θιίζε. 

Η ζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ηεο Γεο γίλεηαη κε βάζε ηελ ζηξνθή 

πνπ πξνθαιεί ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο, πνπ αξρί-

δεη λα απσζείηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ, 

ελψ ζπγρξφλσο ν άιινο εζσηεξηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο έιθεηαη κε 

ηνλ απέλαληί ηνπ θαη πην καθξηά εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ ηνπ 

Ήιηνπ καο. 

Απνηέιεζκα απηψλ, ησλ δχν παξαπάλσ έιμεσλ, είλαη λα εμαθνινπ-

ζνχλ λα παίξλνπλ θιίζε θαη λα ζηξέθνληαη νη δχν εζσηεξηθνί πφινη ηεο 

Γεο καο, νπφηε ζην ζεκείν ΟΜΑ3 λα ηζαπέρνπλ απφ ηνλ απέλαληί ηνπο 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ Ή-

ιηνπ καο. 
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11) Η Γε καο κεηαμύ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ Ογδνεκόξηνπ, ζην ζε-

κείν ΟΜΑ3, ή ζηελ ζέζε 11 (αληίζεηε ηεο ζέζεο 3). 

Καζψο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ 

Ηιεθηξνλίσλ) ηεο Γεο καο έιθεηαη απφ ηνλ απέλαληί ηνπ εζσηεξηθφ-

βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΠ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ 

καο), αιιά θαη απσζείηαη φζν ε Γε καο πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην (γηαηί 

φζν πην πνιχ πιεζηάδεη ε Γε πξνο ηνλ Ήιην, ηφζν πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο 

αλαπηχζζνληαη) αθελφο, θαη αθεηέξνπ, θαζψο ν άιινο εζσηεξηθφο-

βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο καο έιθεηαη κε ηνλ απέλαληί ηνπ πφιν 

ησλ ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ καο, απηά έρνπλ σο ζπλέπεηα, λα παίξλνπλ θιίζε ζπ-

λέρεηα σο πξνο ηνπο απέλαληί ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ 

Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ θαη Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ 

ηνπ Ήιηνπ καο, ζηελ ζέζε κεηαμχ Γ1 θαη Γ2 Ογδνεκφξηνπ ή ζηελ ζέζε 

ΟΜΑ3 (=ξην Μέζεο Απφζηαζεο 3) (βιέπε ρέδην 3ν).       

Έηζη, νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ηεο Γεο καο, θαζψο  παίξ-

λνπλ ζηξνθή θαη θιίζε, ζε θάπνηα ζηηγκή νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί 

πφινη ηεο Γεο καο ηζαπέρνπλ απφ ηνλ απέλαληί ηνπο εζσηεξηθφ πφιν ησλ 

Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ ηνπ Ήιηνπ καο. Η ζέζε απηή είλαη ην 

ζεκείν ΟΜΑ3, φπσο εμεγήζακε.  

 

12) Η Γε καο ζην Ογδνεκόξην Γ2, ζηελ ζέζε 12 (αληίζεηε ηεο ζέ-

ζεο 4) 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο καο απσζείηαη απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή βξίζθν-

ληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο (εμεγήζακε φηη ζην Ογδνεκφξην 

Γ2 έρνπκε ηζρπξφηεξε ηελ άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ έιμε ηνπο). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν πφινο ηεο Γεο (ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο) 

ησλ ΘΙΗ απσζείηαη πξνο ηα αξηζηεξά (αξηζηεξφζηξνθε θίλεζε κε βάζε 

πάληα ηελ θίλεζε ηνπ πφινπ ησλ ΘΙΠ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, έηζη θα-

ζψο βιέπνπκε απηφλ ζην παξαπάλσ ρέδην 3ν). πγρξφλσο, φκσο, έρνπ-

κε θαη έιμε κεηαμχ ηνπ άιινπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηεο Γεο ΘΙΠ 

κε ηνλ άιιν εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ηνπ Ήιηνπ ΘΙΗ, επεηδή βξίζθν-

ληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο (νξίδνληαο ζαλ κέζε απφζηαζε 

θαη φξην ηελ κεηαμχ ηνπο κέζε ησλ δχν βαξπηηθψλ θέληξσλ ηνπ Ήιηνπ 

καο). 

ην Ογδνεκφξην φκσο Γ2, ε δχλακε άπσζεο κεηαμχ Ηιίνπ-Γεο (ΘΙΠ 

Ηιίνπ κε ΘΙΗ Γεο) είλαη ηζρπξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ έιμε Ηιίνπ-Γεο 

(ΘΙΗ Ηιίνπ κε ΘΙΠ Γεο). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα ζπλερίδεη λα απν-

καθξχλεηαη ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ΘΙΗ ηεο Γεο απφ ηνλ ήιην, 

ελψ λα πιεζηάδεη ηφηε ν άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηεο Γεο ΘΙΠ 

πξνο ηνλ Ήιην. Η άπσζε ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηεο Γεο ΘΙΗ 

ζα γίλεη κέρξη απηφο λα θηάζεη ζην ζεκείν Π2. 
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13) Η Γε καο ζην Πεξηήιην Π2, ζηελ ζέζε 13 (αληίζεηε ηεο ζέζεο 

5). 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιε-

θηξνλίσλ) ηεο Γεο καο απσζείηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ΘΙΠ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή ζηηο ζρεηη-

θά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα εμαζθνχλ ηζρπξφηεξα 

ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζήο ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν έιμεο ηνπο. 

Σφηε απηφο ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηεο Γεο ΘΙΠ, παίξλεη θιίζε 

θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ Ήιην. Δμαηηίαο απηνχ απνκαθξχλεηαη θαη 

απσζείηαη θαη φιε ε Γε, αθνχ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο (φπσο 

π.ρ. ζην Ογδνεκφξην Γ1 είλαη ηζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ). 

Η δχλακε άπσζεο κεηαμχ Ηιίνπ-Γεο (κεηαμχ ηνπ πφινπ ΘΙΗ ηεο Γεο 

θαη ηνπ πφινπ ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ δχλακε έιμεο 

κεηαμχ ηνπ πφινπ ΘΙΠ ηεο Γεο θαη ηνπ πφινπ ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ). Έηζη ε 

Γε απσζείηαη-απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ Ήιην. 

 

14) Η Γε καο ζην Ογδνεκόξην Γ1, ζηελ ζέζε 14 (αληίζεηε ηεο ζέ-

ζεο 6. 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιε-

θηξνλίσλ) ηεο Γεο καο απσζείηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ΘΙΗ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή ζηηο ζρεηη-

θά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα απσζνχληαη (βξηζθφ-

καζηε ζην Ογδνεκφξην Γ1, φπνπ εμεγήζακε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξα ηα θνξηία άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ).    

Η δχλακε έιμεο κεηαμχ ΘΙΗ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ 

Ήιηνπ καο κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο καο, είλαη 

αζζελέζηεξε απφ ηελ δχλακε άπσζεο κεηαμχ ΘΙΠ ηνπ εζσηεξηθνχ-

βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ Ήιηνπ καο κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ΘΙΗ ηεο Γεο καο, επεηδή, φπσο εμεγήζακε, ζην Ογδνεκφξην Γ1 είλαη η-

ζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζεο κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Σφηε απηφο ν πφινο ηεο Γεο ΘΙΠ, παίξλεη θιίζε θαη απνκαθξχλεηαη 

απφ ηνλ Ήιην. Δμαηηίαο απηνχ απνκαθξχλεηαη θαη απσζείηαη θαη φιε ε 

Γε. 

 

15) Η Γε καο κεηαμύ έθηνπ θαη έβδνκνπ Ογδνεκόξηνπ, ζην ζεκείν 

ΟΜΑ4, ή ζηελ ζέζε 15 (αληίζεηε ηεο ζέζεο 7) 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ 

ηεο Γεο καο απσζνχληαλ (απφ ηνλ απέλαληί ηνπ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφ-

ιν ησλ Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσηνλίσλ ηνπ Ήιηνπ καο), κε απνηέιεζκα 
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ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο καο λα απσζεζεί θαη λα 

βξεζεί ζην ζεκείν ΟΜΑ4. 

Σφηε, ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηεο Γεο καο ΘΙΗ απσζεί ηνλ α-

πέλαληί ηνπ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο καο, ψζηε νη δχν 

απηνί εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ηεο Γεο καο λα βξίζθνληαη ζε αληηδηα-

κεηξηθή ζέζε σο πξνο ην γεσκεηξηθφ θέληξν ηεο. 

Έηζη, νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ηεο Γεο καο παίξλνπλ ζηξν-

θή θαη θιίζε θαη ζε θάπνηα ζηηγκή νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη 

ηεο Γεο καο ηζαπέρνπλ απφ ηνλ απέλαληί ηνπο εζσηεξηθφ πφιν ησλ Θε-

κειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ ηνπ Ήιηνπ καο. Η ζέζε απηή είλαη ην ζε-

κείν ΟΜΑ4, φπσο εμεγήζακε.  

 

16) Η Γε καο ζην Ογδνεκόξην Γ2, ζηελ ζέζε 16 (αληίζεηε ηεο ζέ-

ζεο 8) 

ην Ογδνεκφξην φκσο Γ2, βξηζθφκαζηε ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο κεηαμχ Ηιίνπ-Γεο, θη απηφ ζεκαίλεη φηη ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία έιμεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη 

ηζρπξφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ά-

πσζήο ησλ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο, 

έιθεηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ καο 

 

 
 

Σπέδημ 3μ 

Η ελήγεζε ηεξ θίκεζεξ-ζηνμθήξ ηςκ δύμ εζςηενηθώκ πόιςκ ηεξ Γεξ μαξ, ζηα 

δηάθμνα ζεμεία-ζέζεηξ ηεξ πενηζηνμθήξ ηεξ ςξ πνμξ ημκ Ήιημ.   
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Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ (Θεκειησδψλ Ιφλησλ Πξσην-

λίσλ) ηεο Γεο καο έιθεηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ 

(Θεκειησδψλ Ιφλησλ Ηιεθηξνλίσλ) ηνπ Ήιηνπ καο, επεηδή ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα έιθνληαη. 

Δπεηδή ε έιμε απηή (ηνπ πφινπ ΘΙΠ ηεο Γεο καο) είλαη πνιχ ηζρπξφ-

ηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ έιμε ηνπ άιινπ πφινπ ηεο Γεο κε ην άιιν βα-

ξπηηθφ θέληξνπ ηνπ Ήιηνπ καο (δειαδή ηνπ ΘΙΗ ηεο Γεο καο κε ηνλ πφ-

ιν ΘΙΠ ηνπ Ήιηνπ καο), γηα ηνλ ιφγν φηη ην εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ θέληξν 

ΘΙΠ ηεο Γεο καο βξίζθεηαη ήδε απέλαληη απφ ην εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ θέ-

ληξν ΘΙΗ ηνπ Ήιηνπ καο, γηα ηνλ ιφγν απηφ ππεξηζρχεη ην θνξηίν ηεο έι-

μεο κεηαμχ ΘΙΠ ηεο Γεο καο κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ΘΙΗ ηνπ 

Ήιηνπ καο, νπφηε απηφ ην εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ θέληξν ηνπ πφινπ ηεο Γεο 

ΘΙΠ παίξλεη ζπλερίδεη ηελ ζηξνθή ηνπ πνπ ζα γίλεη πιήξεο ζην ζεκείν 

ηνπ Αθήιηνπ Α2. 

Η ηξνρηά ηεο Γεο, ζην Ογδνεκφξην 16, φκσο ζπλερίδεη λα απνκαθξχ-

λεηαη, ιφγσ ηεο επηηάρπλζεο πνπ είρε πάξεη απφ ηελ ζέζε Πεξηήιην  αθφ-

κε. 

Έηζη, ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ηεο Γεο καο ΘΙΠ παίξλεη θιίζε 

θαη ζηξνθή πξνο ηνλ απέλαληί ηνπ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ΘΙΗ ηνπ 

Ήιηνπ καο, έηζη φπσο ηνλ βιέπνπκε ζην ρέδην 3ν. 

Απνηέιεζκα απηνχ, ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο 

καο λα έιθεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, νπφηε ζηελ επφκελε ζέζε 1 ηεο Γεο 

καο ζα βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ΘΙΗ 

ηνπ Ήιηνπ καο. 

 

Δπαιήζεπζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί θαη ηα θαηλφκελα ηεο πιεκκπξί-

δαο θαη ηεο άκπσηεο ηεο ειήλεο θαη ηνπ Ηιίνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο καο, πάλσ ζηα λεξά ησλ σθεαλψλ εηδηθφηεξα, φπσο θαη πην πάλσ 

αλαθέξακε, αιιά θαη πνπ πην θάησ ζα επηρεηξήζνπκε αθφκε πεξηζζφηε-

ξν λα ηα θάλνπκε θαηαιεπηά. 

Δπίζεο, επαιήζεπζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε ηζρχο ησλ λφκσλ ηνπ 

κηθξφθνζκνπ (π.ρ. Νφκνο ηνπ Coulomb) φζν θαη ησλ λφκσλ ηνπ καθξφ-

θνζκνπ (π.ρ. Νφκνο ηνπ Νεχησλα ή Νφκνο ηεο παγθφζκηαο έιμεο), νη 

νπνίνη ηζρχνπλ ηφζν ζηνλ κηθξφθνζκν φζν θαη ζηνλ καθξφθνζκν θαη 

κνηάδνπλ ηφζν πνιχ, ψζηε λα είλαη νη ίδηνη, φπσο ζα αλαπηχμνπκε θαη πην 

θάησ!!! 
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18. Η εμήγεζε ηεο πιεκκπξίδαο θαη ηεο Άκπσηεο, από κέξνπο ηεο 

ειήλεο πξνο ηελ Γε καο, θάζε εμ (6) ώξεο. 

 

 

Αλ ινηπφλ έηζη έρνπλ απηά, αο πάκε ηψξα ζην εμήο άιιν: 

Η Γε καο αζθεί βαξχηεηα ζηελ ειήλε. 

Αλ ε Γε θέξεη δχν εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο, φπσο εμεγήζακε, 

αιιά θαη ε ειήλε, άιινπο δχν, ηφηε ε ειήλε σο ειαθξχηεξε πεξη-

ζηξέθεηαη νιφγπξα απφ ηελ Γε καο. Αιιά δελ πεξηζηξέθεηαη απιά έηζη, 

παξά πεξηζηξέθνληαη θαη νη δχν εζσηεξηθνί ηεο πφινη. 

 

 
 

Σπέδημ 3μ 

Η ελήγεζε ηεξ θίκεζεξ-ζηνμθήξ ηςκ δύμ εζςηενηθώκ πόιςκ ηεξ Γεξ μαξ, ζηα 

δηάθμνα ζεμεία-ζέζεηξ ηεξ πενηζηνμθήξ ηεξ ςξ πνμξ ημκ Ήιημ.   

Ακάιμγε είκαη ε πενηζηνμθή ηεξ Σειήκεξ γύνς από ηεκ Γε, με ηεκ ελήξ ζε-

μείςζε: Όπμο Ήιημξ ζημ παναπάκς ζπέδημ είκαη ε Γε, θαη όπμο Γε είκαη ε 

Σειήκε. 

 

 

Αλ ινηπφλ κηα πιήξεο πεξηζηξνθή ηεο ειήλεο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ 

ηεο δηαξθεί αθξηβψο 24 ψξεο (γήηλεο ψξεο), άξα ζα δερηεί ζηελ θάζε 

πιήξε πεξηζηξνθή ηεο γχξσ απφ ηελ Γε: 

Να δηεπθξηλίζνπκε φηη θαζψο ε ειήλε πεξηζηξέθεηαη άιινηε πιεζηά-

δεη πξνο ηελ Γε ηνλ έλαλ βαξπηηθφ ηεο πφιν (αληίζηνηρν έρνπκε φηαλ ε 
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Γε ζην ρέδην 3 πιεζηάδεη ηνλ έλαλ  βαξπηηθφ ηεο πφιν πξνο ηνλ Ήιην), 

άιινηε νη δχν εζσηεξηθνί ηεο πφινη ηζαπέρνπλ απφ ηνλ απέλαληί ηνπο 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ηεο Γεο, ελψ άιινηε παξνπζηάδεη πξνο ηελ Γε 

καο ηνλ άιινλ βαξπηηθφ ηεο πφιν (αληίζηνηρν έρνπκε φηαλ ε Γε καο πα-

ξνπζηάδεη-ζηξέθεη πξνο ηνλ Ήιην ηνλ κάιινλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηεο 

πφιν). 

Έηζη ιέκε φηη ε πεξηζηξνθή ηεο ειήλεο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο έρεη 

ηηο ίδηεο βαξπηηθέο θάζεηο φπσο θαη ε πεξηζηξνθή ηεο γχξσ απφ ηελ Γε, 

κφλνλ πνπ ζηελ κηα πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο απηέο νη θάζεηο 

είλαη βξαρχηεξεο. 

 

 
 

«Τμ Σύμπακ», Μηθνή Γγθοθιμπαίδεηα, Larousse, 1993, γηα ηεκ ειιεκηθή 

γιώζζα, εθδόζεηξ Άμμμξ, 1994, ζει. 40-41.  

 

 

Παξάδεηγκα:  

Έζησ επίζεο, φηη ε ειήλε βξίζθεηαη ζε κηα ηπραία ζέζε ζηελ πεξη-

ζηξνθή ηεο, π.ρ. βξίζθεηαη ηψξα ζην ζεκείν 1 (θ.ιπ.). 

1) ην ζεκείν 1 ζα αξρίδεη λα έιθεηαη, επεηδή εθεί επηδξά ηζρπξφηεξα 

ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο πξνο ηνλ πφιν ησλ ΘΙΠ 

ηεο ειήλεο. 

ην ζεκείν ΟΜΑ1 ζα ηζαπέρνπλ νη δχν εζσηεξηθνί ηεο πφινη απφ ηνπο 

δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο Γεο καο. 
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2) ην ζεκείν Π1 ν πφινο ησλ ΘΙΗ ηεο ειήλεο ζα βξίζθεηαη πην θν-

ληά πξνο ηελ Γε θαη ζα αζθεί επνκέλσο απφ εθεί ηζρπξφηεξα ηελ βαξχηε-

ηα. 

Απφ ηνη ζεκείν απηφ ζα αξρίζεη λα απσζείηαη, επεηδή ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο ν πφινο ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο απσζεί ηνλ πφιν ησλ ΘΙΠ 

ηεο ειήλεο. 

3) ην ζεκείν 9ε ειήλε ζα αξρίδεη λα έιθεηαη, επεηδή εθεί επηδξά η-

ζρπξφηεξα ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο πξνο ηνλ πφ-

ιν ησλ ΘΙΗ ηεο ειήλεο. 

ην ζεκείν ΟΜΑ3 ζα ηζαπέρνπλ νη δχν εζσηεξηθνί ηεο πφινη απφ ηνπο 

δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο Γεο καο. 

4) ην ζεκείν Π2 ν πφινο ησλ ΘΙΠ ηεο ειήλεο ζα βξίζθεηαη πην θν-

ληά πξνο ηελ Γε θαη ζα αζθεί επνκέλσο απφ εθεί ηζρπξφηεξα ηελ βαξχηε-

ηα. 

5) ην ζεκείν 1, ε ειήλε ζα αξρίζεη λα έιθεηαη, επεηδή εθεί επηδξά 

ηζρπξφηεξα ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ΘΙΗ ηεο Γεο πξνο ηνλ 

πφιν ησλ ΘΙΠ ηεο Γεο. 

πλνπηηθά, βιέπνπκε ηψξα, φηη ζε θάζε πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ ε-

απηφ ηεο, ε ειήλε, ζεκεηψλεη δχν Πεξίγεηα θαη δχν Απφγεηα, ελαιιάμ 

θάζε 6 ψξεο. 

ην έλα Πεξίγεην Π1 ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ΘΙΗ ηεο ειήλεο 

βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κε ηελ Γε, θαη απφ εθεί εμα-

ζθεί έιμε πάλσ ζηελ Γε (παιίξξνηα Π1). 

Αληίζεηα ζην άιιν Πεξίγεην Π2 ν άιινο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο 

ηεο ειήλεο βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη απφ εθεί 

ΘΙΠ εμαζθεί έιμε πάλσ ζηελ Γε (παιίξξνηα Π2). 

Δπίζεο ζην πξψην Απφγεην, ζηελ ζέζε Α1, ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο 

πφινο ΘΙΗ ηεο ειήλεο βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο απφ  

ηελ Γε (αθνχ θαζψο πεξηζηξέθεηαη βξίζθεηαη ζηελ ζέζε Α2), θαη απφ 

εθεί ε έιμε πάλσ ζηελ Γε είλαη πην ραιαξή ιφγσ ηεο απφζηαζεο ησλ δχν 

απηψλ πφισλ ΘΙΗ ηεο ειήλεο θαη ΘΙΠ ηεο Γεο. 

Σέινο, ζην δεχηεξν Απφγεην, ζηελ ζέζε Α2, ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο 

πφινο ΘΙΠ ηεο ειήλεο βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο απφ  

ηελ Γε (αθνχ θαζψο πεξηζηξέθεηαη βξίζθεηαη ζηελ ζέζε Α1), θαη απφ 

εθεί ε έιμε πάλσ ζηελ Γε είλαη πην ραιαξή ιφγσ ηεο απφζηαζεο ησλ δχν 

απηψλ πφισλ ΘΙΠ ηεο ειήλεο θαη ΘΙΗ ηεο Γεο. 

Βιέπνπκε δειαδή λα έρνπκε ελαιιάμ δχν θνξέο πιεζίαζκα ηνπ ελφο 

βαξπηηθνχ πφινπ ηεο ειήλεο πξνο ηελ Γε θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζή 

ηνπ. 

Σφηε: 

1) ηηο δχν ζέζεηο πνπ νη δχν εζσηεξηθνί πφινη ηεο ειήλεο πιεζηά-

δνπλ ηελ Γε έρνπκε ηελ πιεκκπξίδα,  

2) ηηο άιιεο δχν ζέζεηο πνπ νη δχν εζσηεξηθνί πφινη ηεο ειήλεο α-

πνκαθξχλνληαη απφ ηελ Γε έρνπκε ηελ άκπσηε. 
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19. Ήιηνο, ειήλε θαη βαξπηηθνί ζεηζκνί. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θόξηηζεο ησλ δύν εζσηεξηθώλ-

βαξπηηθώλ θέληξσλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ηε Γεο καο θαη ε δεκηνπξγία 

ησλ βαξπηηθώλ ζεηζκώλ ηεο Γεο. 

 

 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα εμεγήζακε ηελ δεκηνπξγία ησλ ιε-

γφκελσλ βαξπηηθψλ ζεηζκψλ. 

Απηνί είλαη ζεηζκνί πνπ νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηνπο δχν εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηεο Γεο καο. 

Η θπξηφηεξε απφ ηηο αηηίεο αχμεζεο απηνχ ηνπ θνξηίνπ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ηεο Γεο καο είλαη ε θφξηηζή ηεο κε ηέηνην θνξηίν θπξίσο απφ 

ηα δχν εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ Ήιηνπ καο, 

θαη, δεπηεξεπφλησο ηεο ειήλεο θ.ιπ. 

Ο Ήιηνο καο δειαδή κπνξεί θη ν ίδηνο λα θνξηίδεηαη κε ηέηνηα καγλε-

ηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ γαιαμία καο. Απηφ κπνξεί 

λα γίλεηαη απφ ηα ίδηα ηα βαξπηηθά θέληξα ηνπ γαιαμία καο.  

(ρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ βαξπηηθψλ θέληξσλ Ηιίνπ-Γεο ή 

Γεο-ειήλεο θ.ιπ., αλαπηχμακε ζηα θεθάιαηα ησλ ζειίδσλ 63-82 ηνπ 

5νπ βηβιίνπ καο).  

ηελ ζπλέρεηα, απηά εθηνμεχνληαη ζηνλ γχξσ ηνπ ρψξν θαη έξρνληαη 

θαη ζηελ Γε καο. 

Η Γε καο έιθεη απηά απφ ην θέληξν ηεο θαη θνξηίδεηαη. 

Αλ ινηπφλ απμεζεί απφηνκα απηφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ζην εζσηε-

ξηθφ ηεο Γεο καο, ηφηε έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα: 

Ο εζσηεξηθφο βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηεο 

Γεο καο λα απσζείηαη ηζρπξφηεξα κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο. Απφ ηέηνηα ινηπφλ ηζρπξή άπσζε 

ζα πξνθχςεη βίαηε εθηίλαμε ηνπ βαξπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ππξήλα ηεο Γεο 

πξνο ηνλ καλδχα θαη ηνλ θινηφ ηεο θαη ζα έρνπκε ηζρπξφηαηνπο ζεηζκνχο 

ζε αληίζηνηρα κέξε ηεο επηθάλεηάο ηεο. 

Γηα ηηο αηηίεο εθπνκπήο απμεκέλνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

θνξηίνπ απφ ηνλ γαιαμία πξνο ηνλ γχξσ ηνπ ή ηελ ελδνγαιαμηαθφ ρψξν, 

ζα αλαπηχμνπκε ζε επφκελν θεθάιαην.  
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20. Απόζπαζκα ηεο αξρηθήο Δηζαγσγήο πνπ δελ γξάθεθε ηόηε 

 

 

ηαλ ζα μεθηλνχζα λα γξάθσ απηή ηελ ζεηξά ησλ βηβιίσλ, ζηελ Δηζα-

γσγή, γξάθακε ηα παξαθάησ: 

 

Σημ πανόκ βηβιίμ ζα …ηαληδέρμομε. 

Θα πνεηαζηεί κα πάμε πένα από ημ ζύμπακ, όπμο δεκ οπάνπεη ηίπμηε… 

Θα πνεηαζηεί κα πάμε ζημκ πνόκμ εθείκμ, πνηκ δεμημονγεζεί όιμ ημ οιηθό 

αοηό ζύμπακ. 

Θα πνεηαζηεί κα πάμε ζε επμπή, όπμο δεκ οπήνπε μύηε μ πνόκμξ, αιιά μύ-

ηε θαη μ πώνμξ. 

Γη’ αοηό ημ ηαλίδη μαξ αοηό είκαη ηόζμ πανάλεκμ!!! 

Θα πνεηαζηεί κα ακαθαιύρμομε πςξ έγηκε ημ ίδημ ημ ζύμπακ, θαη με βάζε 

ηηξ ακαθαιύρεηξ μαξ αοηέξ, κα δμύμε πςξ αοηό ιεηημονγεί θαη ηνέπεη, αθόμε 

θαη ζήμενα, θαη ζοκεπίδεη…, θαη ζοκεπίδεη… θαη ζοκεπίδεη…. 

Τέιμξ, ζα θάκμομε άιιμ έκα επηθό θαη πάνα πμιύ δύζθμιμ ηαλίδη!!! 

Θα πνεηαζηεί κα πάμε με ημ δηθό μαξ δηαζηεμόπιμημ ζε έκα πνςηόκημ, αιιά 

θαη ζε έκα ειεθηνόκημ.  

Δεκ μαξ πςνάεη βέβαηα, ζςμαηηθά κα πάμε έςξ εθεί, δεκ δηαζέημομε ηέ-

ημηα δηαζηεμόπιμηα, αιιά πκεομαηηθά ζα πάμε. 

Αξ εημημάζμομε ιμηπόκ ηηξ πκεομαηηθέξ μαξ απμζθεοέξ, εμείξ μη «πκεομα-

ηηθμί» αοημί επηβάηεξ, γηαηί ημ δηαζηεμόπιμημ πμο ζα μαξ πάεη ςξ εθεί, δεκ 

έπεη μύηε πονεκηθά θαύζημα, μύηε θαζανή βεκδίκε, μύηε οδνμγόκμ!!! 

Τα θαύζημα μαξ είκαη ε ίδηα ε ιμγηθή μαξ, αοηή ηεκ ιμγηθή πμο πνεζημμπμί-

εζακ θαη μη ανπαίμη Έιιεκεξ, μη ανπαίμη πνόγμκμί μαξ, όπςξ μ Δεμόθνηημξ θαη 

μ Ανίζηανπμξ, όπςξ μ Ανπημήδεξ θαη μ Ποζαγόναξ, όπςξ ηόζμη άιιμη, Έιιε-

κεξ θαη με πμο έβαιακ θάης ημ μοαιό ημοξ θαη ζθέθηεθακ ζςζηά. Κη όιμοξ 

αοημύξ ημοξ μκόμαζα Έιιεκεξ, όπη γηα ιόγμοξ ναηζηζηηθμύξ, αιιά επεηδή μη 

Έιιεκεξ οπήνλακ αοημί πμο ζοζηεμαημπμίεζακ ηηξ γκώζεηξ ημο θόζμμο.  

Θα ζηαζμύμε ζε δηάθμνεξ ακαθαιύρεηξ γηα κα ζομεζμύμε ημκ Δεμόθνηημ, 

Ανπημήδε θαη ημοξ άιιμοξ μεγάιμοξ ζμθμύξ. 

Τέιμξ, ζα εζηηάζμομε ζημ πμιύ μηθνό ειεθηνόκημ, ηόζμ πμιύ, πμο με ημκ 

δηθό μαξ μεγεζοκηηθό θαθό ζα γίκεη ηόζμ μεγάιμ, όζμ θαη όιε ε γε μαξ, επεηδή 

μμηάδμοκ ηόζμ πμιύ!!! 

Αξ λεθηκήζμομε ιμηπόκ ημκ πνώημ γύνμ, ημ πνώημ μαξ ηαλίδη, ημ πνώημ 

μαξ βηβιίμ… 

 

ηελ ζπλέρεηα φκσο, θάλεθε φηη δελ ζα ηα θαηαιάβαηλαλ θαιά νη αλα-

γλψζηεο καο φια απηά θαη γη’ απηφ ην απνζχξακε ηφηε. Σψξα φκσο, κεηά 

ηα φζα εθζέζακε ζεσξψ φηη νη αλαγλψζηεο καο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ 

ηελ αξρηθή εηζαγσγή ζηελ ζεηξά απηή ησλ βηβιίσλ καο. 



85 

 

21. Ο κηθξόθνζκνο θαη ν καθξόθνζκνο δηέπνληαη από ηνπο ίδηνπο 

λόκνπο. 

Η δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξόθνζκνπ θαη ηνπ καθξό-

θνζκνπ είλαη από ηνλ Ίδην θαηαζθεπαζηή-Γεκηνπξγό. 

 

 

Δπεηδή ινηπφλ νη δπλάκεηο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη νη ίδηεο ηφζν 

ζηνλ κηθξφθνζκν, φζν θαη ζηνλ καθξφθνζκν,  

απηφο είλαη ηφηε ν ιφγνο πνπ φρη απιά κνηάδνπλ ηφζν πνιχ ν λφκνο 

ηνπ Coulomb (πνπ ηζρχεη γηα δχν ζεκεηαθά ειεθηξηθά θνξηία) κε ηνλ 

λφκν ηνπ Νεχησλα ή λφκν ηεο παγθφζκηαο έιμεο, (πνπ ηζρχεη γηα ηελ βα-

ξχηεηα δχν ζσκάησλ), αιιά πνπ είλαη ν ίδηνο αθξηβψο λφκνο, επεηδή έρεη 

εθαξκνγή πάλσ ζηελ ίδηα ελέξγεηα, εθείλε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Αο δνχκε ινηπφλ ηα εμήο: 

 

α) Ο λόκνο ηνπ Coulomb 

«Ο λόκνο ηνπ Coulomb 

41.7. Μνλάδεο κέηξεζεο ηεο ειεθηξηθήο ξνήο 

ην πξαθηηθφ ζχζηεκα (1Μ.K.S.A.) κνλάδα ειεθηξηθήο ξνήο είλαη ην 

1 Coulomb (1 Cb). 

Αλάκεζα ζηελ ειεθηξνζηαηηθή θαη ηελ πξαθηηθή κνλάδα ειεθηξηθήο 

ξνήο ηζρχεη ε ζρέζε: 

1 Coulomb = 12 ∙ π ∙ 10 ΗΜ – ειεθηξ. Ρνήο».   

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

Φξνληηζηήξην Αθαδεκατθψλ πνπδψλ, Α΄ Υξπζφ Μεηάιιην Παηδείαο, 

Σφκνο Δ΄, Υάξε Πάηζε, ζει. 83.    

 

Δπίζεο: 

«11-6 Ο λόκνο ηνπ Coulomb 

Η δχλακε κεηαμχ δχν θνξηηζκέλσλ ζσκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ απφ-

ζηαζή ηνπο θαη απμάλεηαη κε ην πνζφ ηνπ θνξηίνπ ζε θάζε ζψκα.  

[…] Η δχλακε (F) είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε πξνο ην ηεηξάγσλν ηεο 

απνζηάζεσο r κεηαμχ ησλ θνξηίσλ (q1 θαη q2). Έηζη θηάλνπκε ζηελ πιή-

ξε έθθξαζε γηα ηε δχλακε αιιειεπηδξάζεσο κεηαμχ δχν θνξηίσλ. Σν 

κέηξν ηεο δπλάκεσο ζε θάζε έλα απφ ηα δχν θνξηηζκέλα ζψκαηα είλαη: 

q1.q2 

F= k ---------- 

r
2
 

 

φπνπ ν ζπληειεζηήο k εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο κνλάδεο κε ηηο νπνίεο 

κεηξνχκε ηηο δπλάκεηο, ηηο απνζηάζεηο θαη ηα θνξηία. Αλ ηα q1 θαη q2 έ-

ρνπλ ην ίδην πξφζεκν, νη δπλάκεηο είλαη απσζηηθέο θαη ε δχλακε ζε θάζε 

θνξηηζκέλν ζψκα δείρλεη πξνο ηα έμσ θαηά ηελ επζεία πνπ ελψλεη ηα δχν 

ζψκαηα. Αλ φκσο ηα q1 θαη q2 έρνπλ αληίζεηα πξφζεκα, νη δπλάκεηο είλαη 



86 

 

ειθηηθέο θαη ε δχλακε ζε θάζε ζψκα δείρλεη πξνο ηα κέζα θαηά ηελ επ-

ζεία πνπ ηα ελψλεη. Η έθθξαζε γηα ηε δχλακε νλνκάδεηαη λόκνο ηνπ 

Coulombθαη νη δπλάκεηο ιέγνληαη δπλάκεηο Coulomb. 

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

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζει. 232-233.  

 

 

β) Ο λόκνο ηνπ Νεύησλα (ή ηεο παγθόζκηαο έιμεο) 

Ο Ιζαάθ Νεχησλ (1642-1727) δηεηχπσζε ηνλ πεξίθεκν Νφκν ηεο πα-

γθφζκηαο έιμεο φπνπ θαη’ απηφλ:   

Οη ειθηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ δχν νπξαλίσλ ζσκάησλ είλαη αλάινγεο 

ηνπ γηλνκέλνπ ησλ καδψλ ηνπο θαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ηνπ ηεηξαγψ-

λνπ ηεο κεηαμχ ησλ θέληξσλ κάδαο ηνπο απφζηαζεο. 

Ο παξαπάλσ λφκνο εθθξάδεηαη κε ηε καζεκαηηθή ζρέζε:  

 

 
 

όπνπ F είλαη ε ειθηηθή δύλακε ζε Νηνύηνλ, G  ε ζηαζεξά ηεο παγθό-

ζκηαο έιμεο, m1 θαη m2 νη κάδεο αδξάλεηαο ηωλ δύν ζωκάηωλ ζε ρηιηό-

γξακκα, θαη r ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ζε κέηξα. 

Πεγή: Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα.  

 

Δπίζεο: 

«Ο λφκνο ηεο παγθόζκηαο έιμεο ή λόκνο ηνπ Νεύησλα εθθξάδεηαη 

θαη σο εμήο:   

Γχν πιηθά ζψκαηα ή ζεκεία ηα νπνία έρνπλ κάδεο m1 θαη m2 θαη απέ-

ρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε r έιθνληαη κε δχλακε F (κε άλπζκα) ε νπνία 

είλαη αλάινγε κε ην γηλφκελν ησλ καδψλ ηνπο m1 θαη m2 θαη  αληίζηξνθα 

αλάινγε κε ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζήο ηνπο r.  

Η δχλακε F (κε άλπζκα) έρεη ηε δηεχζπλζε ηεο επζείαο πνπ ελψλεη ηα 

ζεκεία ή ηα θέληξα βάξνπο ησλ ζσκάησλ». 

ΦΤΙΚΗ, Γεληθή Δπηκέιεηα Κσλ. Παπατσάλλνπ, Αθαδεκατθνχ, θαζε-

γεηνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ, Αζήλα 1979, Σφ-

κνο 1, ζει. 115-116. 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο 

 

Πην πάλσ αλαθέξακε φηη: «Ο ιφγνο πνπ κνηάδνπλ ηφζν πνιχ ν λφκνο 

ηνπ Coulomb (πνπ ηζρχεη γηα δχν ζεκεηαθά ειεθηξηθά θνξηία) κε ηνλ 

λφκν ηνπ Νεχησλα ή λφκν ηεο παγθφζκηαο έιμεο, (πνπ ηζρχεη γηα ηελ βα-

ξχηεηα δχν ζσκάησλ)» είλαη ν ίδηνο, είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%AC%CE%BA_%CE%9D%CE%B5%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1642
http://el.wikipedia.org/wiki/1727
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_(%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CE%BD_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82)
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Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ ππάξρνπλ ηφζν ζηνλ κηθξφθνζκν (εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο 

ζην πξσηφλην θαη ζην ειεθηξφλην), φζν θαη ζηνλ καθξφθνζκν (εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ειίνπ-γεο-πιαλεηψλ θ.ιπ.), θαη ράξε ζηα νπνία 

έρνπκε ηνλ κηθξφθνζκν φζν θαη ηνλ καθξφθνζκν λα ζπκπεξηθέξνληαη ην 

ίδην, αιιά θαη λα ηζρχνπλ νη ίδηνη θπζηθνί λφκνη ηφζν ζηνλ κηθξφθνζκν, 

φζν θαη ζηνλ καθξφθνζκν!!! 

Δμαηηίαο απηνχ ιέκε ηψξα φηη ν ίδηνο είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηφζν ηνπ 

κηθξφθνζκνπ, φζν θαη ηνπ καθξφθνζκνπ. 
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22. Οη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πόινη ζην πξσηόλην θαη ζην ειεθηξό-

λην δελ είλαη ίζνησο πξνο ηηο κάδεο ηνπο, αιιά είλαη ίζνη σο πξνο ηα 

θνξηία ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ηνπο πνπ αιιειεπηδξνύλ. 

 

 

ηα πξσηφληα, εμεγήζακε φηη θέξνπλ σο θχξην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

ε άιιν ζεκείν εμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη θαηά ίζεο 

πνζφηεηεο ελέξγεηαο θαη ζρεκαηίδνπλ ηα θβάληα θσηφο, ηηο ζπκπάληεηεο 

ή ηηο απιά δπλακηθέο γξακκέο θ.ιπ. 

Η έλλνηα πνπ είπακε φηη ην πξσηφλην θέξεη σο θχξην θνξηίν ηνπ ηα ζε-

κειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, πξνθχπηεη επεηδή ε πεξηζζφηεξε κάδα ηνπ εί-

λαη θνξηηζκέλε κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, απφ ηελ νπνία θαη παξή-

ρζε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α. Σα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έπεζαλ θαη ζπκπίεζαλ ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ, απφ ηελ νπνία ζπκπίεζε ζηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν α πξν-

έθπςαλ ηα πξσηφληα. 

Οκνίσο, ηζρχεη θαη γηα ην ειεθηξφλην, αθνχ ε θχξηα κάδα ηνπ παξήρζε 

ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β, απ’ φπνπ 

πξνέθπςε θαη ε θχξηα κάδα ηνπ πνπ δεζκεχηεθε απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ πνπ έπεζαλ εθεί θαη πξνέθπςε ζπκπίεζε απηψλ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ. 

Μέζα φκσο ζην εζσηεξηθφ ησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη ησλ ειεθηξνλίσλ 

ππάξρνπλ ζεκειηψδε ηφληα πνπ αιιειεπηδξνχλ. Απηά έρνπλ ηελ ηδηφηεηα 

λα εμαζθνχλ ηα θνξηία ηνπο θαηά ίζεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο. Με άιια 

ιφγηα δηαηίζεληαη ίζεο πνζφηεηεο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ π.ρ. γηα λα παξαρζεί εάλ θχκα, παξφηη ν 

ρψξνο πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα είλαη π.ρ. κφλνλ ζεκειηψδε ηφληα πξσην-

λίσλ ή κφλνλ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Γη’ απηφ θαη ηα θνξηία πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηνπο δχν εζσηεξηθνχο 

ηνπο πφινπο είλαη ίζα, αλεμάξηεηα αλ ην πξσηφλην δηαζέηεη πεξηζζφηεξα 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ή ην ειεθηξφλην λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφ-

ινπο. 

Με ηελ έλλνηα απηή κηιάκε πάληα. 

Αο πξνρσξήζνπκε ινηπφλ: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ φκσο έιθνληαη ακνηβαία κε ηνπο 

δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ, γηα ηνλ εμήο ιφγν: Σν πξσηφλην θέξεη 

σο θχξην ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ. Απηφ ινηπφλ ην θχξην ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ηνπ θάζε πξσηνλίνπ έιθεηαη ακνηβαία κε ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (αθνχ φπσο εμεγήζακε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 
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πξσηνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη δεκη-

νπξγνχλ πφιν, βι. ζπκπάληεηνο πφινο Α ησλ πξσηνλίσλ). 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, επίζεο, έιθνληαη ακνηβαία κε 

ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξνλίσλ, γηα ηνλ εμήο ιφγν: Σν ειε-

θηξφλην θέξεη σο θχξην ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν απηφ ησλ ζεκειη-

σδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Απηφ ινηπφλ ην θχξην ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ θάζε ειεθηξνλίνπ έιθεηαη ακνηβαία 

κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (αθνχ φπσο εμεγήζακε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν, βι. ζπκπάληεηνο πφινο Β ησλ ειεθηξν-

λίσλ). 

Παξφηη ην πξσηφλην θέξεη σο θχξην θνξηίν απηφ ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ θαη ην ειεθηξφλην απηφ ην ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, φκσο 

απφ ελεξγεηαθήο πιεπξάο, ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη ίζα. 

 

Έηζη, ηφζν κέζα ζην πξσηφλην, φζν θαη ζην ειεθηξφλην έρνπκε κηα 

ζπλερή έιμε (ή ζπζηνιή) θαη άπσζε (ή δηαζηνιή), αθξηβψο ιφγσ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ απηνί νη δνκηθνί ιίζνη θέξνπλ ζηηο κάδεο ησλ, 

αθνχ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ καδψλ ε βαξχηεηά ηνπο εμαζθείηαη κέζσ 

ησλ καδψλ ηνπο. 

Λφγσ ηεο δηέιεπζεο φκσο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ αιιά 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, επί πνιχ θαηξφ έηζη κέζα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ, φζν θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ, απηά έιθνπλ θαη 

δηάθνξεο κηθξνκάδεο, ιφγσ ηεο έιμεο πνπ αζθνχλ πάλσ ζηνπο δνκηθνχο 

ιίζνπο πνπ ζπλαληνχλ ζηελ πνξεία ηνπο. 

Έηζη, ηφζν ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, φζν θαη ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ ειεθηξνλίσλ θαηά ηηο ζπλερείο ζπζηνιέο-έιμεηο θαη δηαζηνιέο-

απψζεηο ησλ: α) είηε απνθφπηνπλ θαη ηέηνηα ηκήκα κηθξνκάδαο απφ ην 

εζσηεξηθφ απηψλ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ηφζν ηνπ πξσηνλίνπ, φζν θαη ηνπ 

ειεθηξνλίνπ, ή β) έιθνπλ θαη νιφθιεξεο πνζφηεηαο ηέηνηαο κάδαο απφ ην 

εζσηεξηθφ ησλ δχν απηψλ δνκηθψλ ιίζσλ. Κη απηφ ην ιέκε, επεηδή θαηά 

ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ, κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, παξάγεηαη ειε-

θηξηζκφο, παξάγεηαη δειαδή ειεθηξηθφ θνξηίν, ην νπνίν θαηαθαίεη, ζε 

θάπνηνλ βαζκφ, ην εζσηεξηθφ ηφζν ηνπ πξσηνλίνπ, φζν θαη ηνπ ειεθηξν-

λίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αξαηψλεη ε κάδα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ηφηε 

κέλεη έλα θελφ ζην θέληξν ηφζν ζην πξσηφλην, φζν θαη ζην ειεθηξφλην.  

ηελ ζπλέρεηα, θαζψο εμαζθνχληαη ζπλερψο νη έιμεο θαη νη απψζεηο 

κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δνκηθνχ ιίζνπ, απηά 

ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ απφ ην πιηθφ απηφ ηνπ ππξήλα ηφζν ηνπ πξσ-

ηνλίνπ, φζν θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Με άιια ιφγηα, κέζα ζην πξσηφλην, φζν θαη ζην ειεθηξφλην έρνπκε 

δχν εζσηεξηθά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ:  

ην πξσηφλην έρνπκε έλα ηζρπξφηεξν θέληξν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ, ην νπνίν έιθεη θαη κέξνο ηεο κάδαο κε θνξηίν δνκηθψλ ιίζσλ 
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πξσηνλίσλ, θαη έλα άιιν αζζελέζηεξν εζσηεξηθφ θέληξν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ, ην νπνίν έιθεη θαη κέξνο ηεο κάδαο κε θνξηίν δνκη-

θψλ ιίζσλ ειεθηξνλίσλ. 

Έηζη πιένλ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ, νη έιμεηο-ζπζηνιέο θαη νη 

απψζεηο-δηαζηνιέο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειε-

θηξνλίσλ δελ γίλνληαη κφλνλ κε ζθέηα ηα ζεκειηψδε ηφληα, αιιά θαη κε 

ηελ χιε-πιηθφ πνπ απηά έρνπλ έιμεη. 

ην ειεθηξφλην ζπκβαίλεη ην ίδην:  

ην ειεθηξφλην έρνπκε έλα ηζρπξφηεξν θέληξν ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ, ην νπνίν έιθεη θαη κέξνο ηεο κάδαο κε θνξηίν δνκηθψλ ιί-

ζσλ ειεθηξφλην, θαη έλα άιιν αζζελέζηεξν εζσηεξηθφ θέληξν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ην νπνίν έιθεη θαη κέξνο ηεο κάδαο κε θνξηίν 

δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ.  

Έηζη πιένλ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνλίνπ, νη έιμεηο-ζπζηνιέο θαη νη 

απψζεηο-δηαζηνιέο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη 

πξσηνλίσλ δελ γίλνληαη κφλνλ κε ζθέηα ηα ζεκειηψδε ηφληα, αιιά θαη κε 

ηελ χιε-πιηθφ πνπ απηά έρνπλ έιμεη. 
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23. Η εμήγεζε όηη ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη η-

ζρπξόηεξα από ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ πξσηνλίσλ όηαλ βξίζθνληαη 

ζε δύν ίζεο κάδεο. 

Η εμήγεζε όηη ην πξσηόλην είλαη κεγαιύηεξν ζε κέγεζνο από ην 

ειεθηξόλην παξόηη θαη ηα δύν θέξνπλ ίζεο ηηκέο ειεθηξηθνύ θνξηίνπ, 

αιιά αληίζεηεο. 

Με ηελ αύμεζε ηνπ θξύνπ ζηα κέηαιια κεηώλεηαη ε δηαθνξά δπ-

λακηθνύ κεηαμύ ησλ πόισλ ηεο κπαηαξίαο, θαζώο κεηώλεηαη θαη ε ηη-

κή ηεο ηάζεο ζηελ θάζνδν, θαη δελ έρνπκε ξνή ειεθηξνλίσλ. 

 

 

Ήδε ζε πξνεγνχκελν Κεθάιαην-Δλφηεηα (βι. «10. Η δεκηνπξγία θαη ε 

θίλεζε ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ζην 

πξσηφλην-ειεθηξφλην.Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ελφο α-

ηφκνπ πξνο κηα θαηεχζπλζε»), αλαθέξακε ζρεηηθά κεξηθά πξάγκαηα γηα 

ην ελ ιφγσ ζέκα. Δδψ ζα αλαιχζνπκε αθφκε παξαπέξα ην ζέκα ηνπ ηίη-

ινπ καο. 

Σν φηη ην πξσηφλην είλαη κεγαιχηεξν ζε κάδα, ζε ζχγθξηζε κε ην ειε-

θηξφλην, ζεκαίλεη φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ φηαλ έπεθηαλ 

πάλσ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, δέ-

ζκεπαλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ελέξγεηαο, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε θαη ε 

κεγαιχηεξε κάδα ηνπ πξσηνλίνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ κάδα ηνπ ειεθηξν-

λίνπ. 

Καηά ηελ δεκηνπξγία ηεο κάδαο ηνπ ειεθηξνλίνπ ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ έπεζε θαη ζπκπηέζηεθε κε κάδα ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

απφ ηνλ πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η κηθξφηεξε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ ζεκαίλεη φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ δεζκεχνπλ κηθξφηεξε κάδα θαη ελέξγεηα, επνκέλσο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ φ-

ηαλ βξίζθνληαη ζε ίζεο πνζφηεηεο ελέξγεηεο κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ π.ρ. ζε δχν ίζεο κάδαο πφινπο κηαο κπαηαξίαο, ηζρπξφηεξα ζε 

θνξηίν είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. Δμαηηίαο απηνχ, απηά, 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ξένπλ πξνο ην θχθισκα θαη έρνπ-

κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα λα θηλείηαη απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν ηζρπ-

ξφηεξα. 

 

Δπίζεο, λα ηνλίζνπκε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα κέηαι-

ια απμάλεηαη πεξηζζφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Λφγσ ηεο αχμεζεο δειαδή ηνπ θνξηίνπ πνπ εθιχεηαη απφ ηνπο εζσηε-

ξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην θάζε ειεθηξφ-
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λην, ηφηε απμάλεηαη πην πνιχ απηφ ην θνξηίν θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ ησλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ 

πξσηνλίσλ, απσζνχλ ηφηε ηα ειεθηξφληά ηνπο θαη παξάγνληαη-

δεκηνπξγνχληαη ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα. 

Αληίζεηα, αλ θξπψζεη ε κπαηαξία καο, δελ παξάγνληαη ηέηνηα ειεχζε-

ξα ειεθηξφληα. Αο δνχκε έλα παξάδεηγκα: 

Κπξηαθή πξσί, 8 Ιαλνπαξίνπ 2016. Σν θξχν είλαη δπλαηφ. Η ζεξκν-

θξαζία έρεη θαηέβεη ζηνπο -7- ζην ρσξηφ κνπ, (ζην Θεζπξσηηθφ, λνκφο 

Πξέβεδαο). Πξηλ απφ δπν κήλεο είρα αιιάμεη ηελ κπαηαξία ηνπ απηνθη-

λήηνπ κνπ. 

Η ψξα είλαη 6:00΄ ην πξσί. 

Πάσ λα βάισ κπξνζηά ηελ κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, αιιά δελ 

έπαηξλε. 

Πξνζπάζεζα, μαλαπξνζπάζεζα, αιιά ηίπνηε. 

Μφιηο πήγε 9:00΄ ε ψξα θψλαμα ηνλ ειεθηξνιφγν λα ην δεη. 

Απηφο θχηηαμε ην θαληξάλ, δνθίκαζε λα βάιεη κπξνζηά αιιά δελ πή-

ξε. 

Μνπ είπε: «Μφιηο δεζηαζεί ε κέξα λα ην βάιεηο κπξνζηά, αιιά δελ ζα 

παηήζεηο γθάδη (γηα λα κε κπνπθψζεη) θαη ζα πάξεη. Άζε ην θαπφ αλνη-

ρηφ».  

Πξάγκαηη θαηά ηηο 11:30΄, φηαλ ε κέξα δέζηαλε θαη ε ζεξκνθξαζία 

ήηαλ 2 βαζκνχο Κειζίνπ πεξίπνπ, δνθίκαζα θαη ην απηνθίλεην πήξε 

κπξνζηά. 

Μνπ έκεηλε ε θξάζε ηνπ ειεθηξνιφγνπ: «Μφιηο δεζηαζεί ε κέξα λα 

ην βάιεηο κπξνζηά, αιιά δελ ζα παηήζεηο γθάδη (γηα λα κε κπνπθψζεη) 

θαη ζα πάξεη. Άζε ην θαπφ αλνηρηφ».  

Με ην θξχν ινηπφλ ιέκε φηη κεηψλεηαη ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ζηα κέηαιια θαη φηη απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα «απνξξνθψληαη» απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ ηνπο.  

Έηζη δελ εμαζθείηαη ε άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ 

πξσηνλίσλ, απφ ην εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπ πφιν ηνπ πξσηνλίνπ, πξνο 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην ειεθηξφλην θαη ην ειεθηξφλην δελ 

απσζείηαη, δελ παξάγεηαη ε ηάζε ζην θχθισκα, ζηνλ πφιν ηεο θαζφδνπ, 

θαη δελ έρεη κηθξχλεη θαη ε ηζρχο ηεο ηηκήο ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ κε-

ηαμχ θαζφδνπ-αλφδνπ. 

Απνηέιεζκα είλαη λα κε παξάγνληαη ειεχζεξα ειεθηξφληα, φζν κεηψ-

λεηαη ε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα κέηαιια. 
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24. Η εμήγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ πξσηνλίσλ λα έιθνπλ νξηζκέλν 

αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ θάζε ζηνηβάδα ηνπ αηόκνπ. 

Η δεκηνπξγία ησλ θινηώλ, ζηξσκαηώζεσλ θαη ζηηβάδσλ ζηα 

πξσηόληα θαη ζηα ειεθηξόληα ηνπ ζύκπαληνο, θαη θαηά ηηο εκέξεο 

ηεο δεκηνπξγίαο.  

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ελεξγεηαθώλ ζηνηβάδσλ ζην θάζε 

άηνκν. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πνιιαπιώλ εζσηεξηθώλ θέληξσλ 

ζεκειησδώλ ηόλησλ ζην πξσηόλην θαη ζην ειεθηξόλην. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο ιηγόηεξσλ ειεθηξνλίσλ από ηελ ηειεπηαία 

ζηνηβάδα ηνπ αηόκνπ.  

Ση ζεκαίλεη θεληξηθή ελεξγεηαθή ζηνηβάδα ζην πξσηόλην-

ειεθηξόλην.  

Ση ζεκαίλεη επηκέξνπο ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο πνπ αλαπηύζζνληαη 

θαηά ηελ Φάζε ηεο άπσζεο ησλ εζσηεξηθώλ θέληξσλ ζεκειησδώλ 

ηόλησλ. 

Σν ειεθηξόλην πνηέ δελ θηλείηαη ζε ηπραίεο ηξνρηέο, αιιά ζα θηλε-

ζεί πάληα ζε ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ: είηε ε θε-

ληξηθή ελεξγεηαθή γξακκή-ζηνηβάδα, είηε νη επηκέξνπο ελεξγεηαθέο 

ζηνηβάδεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηα επηκέξνπο εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέ-

ληξα ηνπ πξσηνλίνπ. 

Η απόδεημε όηη ζην πξσηόλην όζν θαη ζην ειεθηξόλην δεκηνπξγνύ-

ληαη νη επηκέξνπο ζηνηβάδεο ελεξγνύο αιιά θαη ηα επηκέξνπο δηπιά 

θέληξα ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Η εμήγεζε ηνπ καζεκαηηθνύ ηύπνπ ηεο ρσξεηηθόηεηαο ειεθηξν-

λίσλ ζηελ θάζε ζηνηβάδα ηνπ αηόκνπ. 

Ση ζεκαίλεη θαη πσο δεκηνπξγείηαη ε ιόμσζε ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Η επαιήζεπζε ηεο Αγίαο Γξαθήο όηη βξηζθόκαζηε ζηελ έβδνκε 

Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 

 

 

Έζησ έλα άηνκν πνπ κπνξεί λα ρσξέζεη κέρξηο δχν.  

Έρνπκε δχν πφινπο ζην θάζε εκηζθαίξην ηνπ πξσηνλίνπ (εκηζθαίξην 

θαηά πξνζέγγηζε, αθνχ ζηελ νπζία ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ είλαη πεξηζζφηεξν ηζρπξφ θαη 

θαηαιακβάλεη κεγαιχηεξε έθηαζε θαη κάδα ζηελ νιηθή κάδα ηνπ δνκη-

θνχ ιίζνπ ηνπ πξσηνλίνπ).  

 

Δμεγήζακε φηη ην ζχκπαλ έρεη ζπζηνιέο ή έιμεηο αθελφο, αιιά θαη 

δηαζηνιέο ή απψζεηο αθεηέξνπ. 

Δμεγήζακε επίζεο, φηη ηα πξσηφληα δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ελψ ηα ειεθηξφληα δεκηνπξ-

γήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 
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ηελ θάζε ηεο θάζε ζπζηνιήο φκσο κεηαμχ ησλ ζπκπάληεησλ πφισλ, 

έρνπκε ηελ έιμε ηνπο ράξε ζηηο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακη-

θέο γξακκέο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Δμεγήζακε επίζεο φηη θαηά ηελ πξψηε Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ είρακε ηξεηο (3) Φάζεηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα φζα ζρεηηθά κε 

ηνλ Πεξηνδηθφ Πίλαθα ησλ ζηνηρείσλ αλαθέξακε (βι. 3ν Βηβιίν. Η πξψ-

ηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, Β΄ Φάζε. πγγξαθή-επηκέιεηα: 

Υαξάιακπνο Θενθ. Γξάθνο, ζει. 27-43). 

Έηζη, θαζψο νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη έιθνληαη π.ρ.  

 

1) Σελ πξψηε θνξά ή θαηά ηελ πξψηε έιμε-ζπκπίεζε ησλ δχν ζπκπά-

ληεησλ πφισλ, πνπ φπσο εμεγήζακε ζην θεθάιαην-ελφηεηα ηνπ Πεξηνδη-

θφ Πίλαθα ησλ ζηνηρείσλ είλαη ε Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ  (βι. 3ν Βηβιίν. Η πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ, Β΄ Φάζε. πγγξαθή-επηκέιεηα: Υαξάιακπνο Θενθ. Γξάθνο, 

ζει. 27-43), έρνπκε: 

1α) Σελ δεκηνπξγία δχν πφισλ, δχν εζσηεξηθψλ αιιά θαη δχν εμσηε-

ξηθψλ πφισλ ζηνλ θάζε δνκηθφ ιίζν ηνπ πξσηνλίνπ (ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (απφ ηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) πάλσ ζηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλί-

σλ (θαη ηεο δεκηνπξγίαο κάδαο απνηεινχκελεο απφ ηελ ζπκπηεζκέλε ε-

λέξγεηα ησλ δχν απηψλ εηδψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (γίλεηαη εδψ ην αληί-

ζηξνθν ηεο ππξεληθήο έθξεμεο φπνπ ε κάδα κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα, 

ελψ εδψ ε ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε κάδα).  

1β) Σελ δεκηνπξγία δχν πφισλ, δχν εζσηεξηθψλ αιιά θαη δχν εμσηε-

ξηθψλ πφισλ ζηνλ θάζε δνκηθφ ιίζν ηνπ ειεθηξνλίνπ (ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (απφ ηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) πάλσ ζηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ 

(θαη ηεο δεκηνπξγίαο κάδαο απνηεινχκελεο απφ ηελ ζπκπηεζκέλε ελέξ-

γεηα ησλ δχν απηψλ εηδψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (γίλεηαη εδψ ην αληίζηξν-

θν ηεο ππξεληθήο έθξεμεο φπνπ ε κάδα κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα, ελψ 

εδψ ε ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε κάδα). 

Δπνκέλσο, θαηά ηελ πξψηε θνξά πνπ ζπκβαίλεη ε έιμε κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

αλάκεζα ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο, έρνπκε ζην κελ πξσηφλην (πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) 

ηελ δεκηνπξγία δχν εζσηεξηθψλ πφισλ, αιιά θαη ζην ειεθηξφλην (πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) 

ηελ δεκηνπξγία δχν επίζεο δχν εζσηεξηθψλ ηνπ πφισλ. 

Ο καζεκαηηθφο ηχπνο γηα ηελ 1ε ζηνηβάδα, ή ζηνηβάδα K, πνπ κπνξεί 

λα έρεη κέρξη 2 ειεθηξφληα,  

ή ν ηχπνο: 2 x ε
2  

ή 2x1
2  

= 2 ειεθηξφληα,  
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εξκελεχεηαη σο εμήο:   

α) ην 2 είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δχν πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ, σο δχν κεγάια ζχλνια ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, θαη 

β) ην έλα ζην ηεηξάγσλν, ζην νπνίν πςνχηαη ην ε, ζεκαίλεη φηη είλαη 

έλα ην δεχγνο ησλ δηπιψλ εζσηεξηθψλ πφισλ. 
 

2) Σελ δεχηεξε θνξά ή, θαηά ηελ ζπκπίεζε-έιμε ησλ δχν ζπκπάληεησλ 

πφισλ, πνπ φπσο εμεγήζακε ζην θεθάιαην-ελφηεηα ηνπ Πεξηνδηθφ Πίλα-

θα ησλ ζηνηρείσλ είλαη ε Β΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ  (βι. 3ν Βηβιίν. Η πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφ-

ζκνπ, Β΄ Φάζε. πγγξαθή-επηκέιεηα: Υαξάιακπνο Θενθ. Γξάθνο, ζει. 

27-43), έρνπκε:  

Καηά ηελ θάζε ηεο 2εο απηήο παξαπάλσ ζπκπίεζεο, αιιά θαη έιμεο 

κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ (πνπ έγηλε ηελ πξψηε εκέξα ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θαη θαηά ηελ Β΄ Φάζε ηεο), έρνπκε: 
 

«Ηλεκηοξμικέπ ζηιβάδεπ.  

Τα ειεθηνόκηα πενηζηνέθμκηαη ζοκέπεηα γύνς από ημκ πονήκα θαη δηαγνά-

θμοκ ηνμπηέξ. Τα ειεθηνόκηα εθείκα πμο έπμοκ ηεκ ίδηα (ή πενίπμο ηεκ ίδηα) 

αθηίκα ηνηπηάξ, ιέμε όηη ακήθμοκ ζηεκ ίδηα ειεθηνμκηθή ζηηβάδα. Οη ζηηβάδεξ 

παναθηενίδμκηαη, από ημκ πονήκα πνμξ ηα έλς, με ηα γνάμμαηα K, L, M, N, O, 

P, Q (ζπ. 6). Κάζε ζηηβάδα μπμνεί κα έπεη έκα μέγηζημ ανηζμό ειεθηνμκίςκ. Η 

ζηηβάδα Κ μπμνεί κα έπεη μέπνη 2e, ε L μέπνη 8e, ε Μ μέπνη 18e, ε Ν μέπνη 

32e.  

 

 

 

 

 
 

Η ελςηενηθή ζηηβάδα (L, M, N, θ.η.ι.) έπεη ημ πμιύ 8e. 

Σημ ζπήμα 7 θαίκεηαη ε ειεθηνμκηθή δμμή ημ αηόμμο ημο άκζναθα (12
6C)». 

«Φεμεία Β΄ Γομκαζίμο» Θ. Φνάζζανε (πεμηθμύ), Π. Δνμύθα-Ληαπάηε (πε-

μηθμύ), Αζήκα 1993, ζει. 36-37.  
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2α) Θεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζπλερίδνπλ λα ζπκπηέδνπλ θαη λα πέ-

θηνπλ, κε νξκή ζηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, ζηνλ νπνίν ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξσηφληα (απφ ηελ Α΄ 

Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). 

Δθεί φκσο, ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α, δειαδή, ήδε ππάξρνπλ θαη πξσ-

ηφληα, φπσο εμεγήζακε, ηα νπνία απέθηεζαλ θαη θέξνπλ δχν πφινπο ζην 

θάζε εκηζθαίξηφ ηνπο. 

Καζψο ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηελ Β΄ Φάζε 

ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, πέθηνπλ πάλσ ζηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν α, ζηελ νπζία έιθνληαη απφ ηα εθεί ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ, δεκηνπξγείηαη ην εμήο θαηλφκελν: Έιθνληαη πάιη ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα κεηαμχ ηνπο, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζνπλ θαη 

κάδεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο χιεο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ εθεί 

ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α (ζηνλ πφιν δειαδή ησλ ζεκειησδψλ φλησλ πξσ-

ηνλίσλ), ηφηε ζπκπηέδνληαη ζηελ κάδα ηνπ ππάξρνληνο εθεί πξσηνλίνπ 

πνπ ζπλαληνχλ θαη δεκηνπξγνχλ ηψξα άιινλ έλα πφιν ζην θάζε εκη-

ζθαίξηφ ηνπ (ή δεκηνπξγνχλ δχν λένπο πφινπο, δειαδή έλαλ πφιν ζην 

θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ) πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ πξσηφλην, πνπ ήδε θέξεη 

άιινλ έλαλ πφιν ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ (απφ ηελ πξνεγνχκελε πηψζε 

πνπ πξνεγήζεθε (ζηελ Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ). πγρξφλσο, φκσο, εθηφο απφ ηνπο δχν λένπο πφινπο δεκηνπξ-

γνχλ θαη λέα κάδα ζηα πξσηφληα ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ α ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, πάλσ απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα. Οη δχν απηνί λένη 

πφινη καδί κε ηελ λέα κάδα δεκηνπξγνχλ ηψξα ηνλ λέν θινηφ ηνπ πξσην-

λίνπ, ηνλ δεχηεξν θινηφ ηνπ θαηά ζεηξά (ησλ αιιεπάιιεισλ ηέηνησλ 

ζηξσκάησλ δεκηνπξγνχκελεο κάδαο). Να ζεκεησζεί φηη αξρηθά νη δχν 

λένη απηνί πφινη ηνπ πξσηνλίνπ ήζαλ εμσηεξηθνί (κε ηελ δεχηεξε ζπκπί-

εζή θαη ηεο λέαο κάδαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε απηφ. πγρξφλσο φκσο νη 

ππάξρνληεο αξρηθνί πφινη θαιχθζεθαλ απφ ηελ λέα κάδα θαη έγηλαλ εζσ-

ηεξηθνί πφινη ζην πξσηφλην, ελψ νη δχν λένη πφινη έγηλαλ εμσηεξηθνί ηνπ 

πφινη κε ην ηέινο ηεο Β΄ Φάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ. 

Έηζη, ην θάζε πξσηφλην (ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ α ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ), θαηά ηελ δεχηεξε απηή πηψζε ζπκπάληεησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο ηα ππάξρνληα πξσηφληα ηνπ ζπκπά-

ληεηνπ απηνχ πφινπ α ησλ πξσηνλίσλ, θαη ηελ ζπκπίεζή ηνπο, δεκηνπξγεί 

άιινπο δχν λένπο πφινπο, έλαλ ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ, νπφηε έρνπκε 

ηψξα ηέζζεξηο πφινπο ζην θάζε πξσηφλην, ζην εζσηεξηθφ ηνπ.   

Απηνί νη πφινη ηνπο θνξηίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπ κάδα, θαη έηζη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ απηνχ θέξεη ζηελ νπζία δχν δηπιά θέληξα ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πνπ φια καδί φκσο αιιειεπηδξνχλ (σο δηπιά θέληξα 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη φια 
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καδί θαη δεκηνπξγνχλ πφιν. κσο επεηδή ππάξρνπλ θαη κάδεο νη νπνίεο 

έρνπλ ειρζεί απφ απηά, έρνπκε επηκέξνπο δχν λέα θέληξα ζεκειησδψλ 

ηφλησλ κέζα ζηα δχν πξψηα αξρηθά θέληξα-πφινπο ηνπ).  

Απηά ηα δχν δηπιά εζσηεξηθά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ (δχν δηπιά 

δειαδή θέληξα-πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη άιια δχν θέ-

ληξα-πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) εμαζθνχλ πιένλ ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν νιφγπξά ηνπο. Έηζη απηά δεκηνπξ-

γνχλ (ην θάζε ηέηνην δηπιφ δεχγνο ζεκειησδψλ ηφλησλ) έλα δηθφ ηνπ κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, ην νπνίν ιέγεηαη επηκέξνπο ζηνηβάδεο 

ελέξγεηαο (επεηδή εδψ πξφθεηηαη γηα δχν ηέηνηεο επηκέξνπο ζηνηβάδεο ε-

λέξγεηαο, αθνχ έρνπκε δχν δηπιά εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ, φπσο εμεγήζακε ζηελ Γ΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο Γε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε Φάζε ηεο έιμεο κεηαμχ φισλ ησλ επηκέ-

ξνπο θέληξσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλαλ πιένλ θεληξηθφ 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ζην πξσηφλην, θαζψο θαη ε έιμε κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ επίζεο δε-

κηνπξγνχλ άιινλ έλαλ θεληξηθφ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν. Έηζη θηάλεη 

ινηπφλ ε Φάζε ηεο έιμεο κεηαμχ φισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ηφηε 

παξάγνληαη-δεκηνπξγνχληαη νη δχν θεληξηθνί εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφ-

ινη ηφζν ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. Απηνί νη δχν θεληξηθνί 

εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ζην πξσηφλην αιιειεπηδξνχλ κε ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν θαη παξάγνπλ-δεκηνπξγνχλ ηφηε ηελ 

θεληξηθή ελεξγεηαθή ζηνηβάδα ηνπ πξσηνλίνπ, πάλσ ηελ νπνία ζα θηλε-

ζεί ην αληίζηνηρν ειεθηξφλην πνπ έιθεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφ-

λην. 

ηελ ζπλέρεηα, ηα δχν απηά εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα  ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, έιθνληαη ζηηο 

ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο θαη πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. Δθεί, ηφηε ε-

μαζθείηαη ε άπσζε κεηαμχ ηνπο (επεηδή έρνπλ πιεζηάζεη πέξαλ ηεο θξί-

ζηκεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπο), νπφηε είλαη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζήο ησλ. Καηά ηελ άπσζή ηνπο φκσο δελ 

απσζνχληαη ηπραία, αιιά έιθνληαη απφ ηηο ήδε θνξηηζκέλεο κάδεο κε ζε-

κειηψδε ηφληα, φπνπ δειαδή ππήξραλ ηα επηκέξνπο εζσηεξηθά-βαξπηηθά 

θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ, ή νη δηπινί εζσηεξηθνί βαξπηηθνί πφινη, φ-

πσο εμεγήζηκε πην πάλσ. 

Δπνκέλσο, ζηελ θάζε ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ δχν θεληξηθψλ εζσηε-

ξηθψλ-βαξπηηθψλ θέληξσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

πάιη ηα επηκέξνπο δηπιά εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ζην πξσηφλην. Απφ 

απηά ινηπφλ ηα επηκέξνπο δηπιά εζσηεξηθά-βαξπηηθά, θέληξα ελέξγεηαο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, ζα έρνπκε εμάζθεζε ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ απηνχ θνξηίνπ κεηαμχ ηνπο, αλά δχν (απηφ ην «αλά 

δχν» πξνθχπηεη φρη κφλν κε βάζε ηα εηεξψλπκά ηνπο καγλεηηθά θνξηία, 

αιιά θη επεηδή θέξνπλ αθξηβψο ην ίδην κήθνο θχκαηνο νη ελέξγεηέο ηνπο, 
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αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ ηελ ίδηα αθξηβψο ζπκπάληεηα επνρή. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ ην έλα θνξηίν ζα πάεη λα ειρζεί κε ην άιιν εθείλν, κε ην νπνίν 

έρεη ηελ ίδηα ζπρλφηεηα γηα λα ζρεκαηίζεη δεχγνο καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ. Δμαηηίαο απηνχο κάιηζηα έρνπκε ηελ απφιπηε έιμε 

ηεο ελέξγεηαο ζην θάζε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ δεχγνο δπλακηθψλ 

γξακκψλ θαη ην αδηαίξεηφ απηήο, ζε θαλνληθέο ηνπιάρηζηνλ ζπλζήθεο), 

ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο επηκέξνπο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο 

γξακκέο ή ηηο επηκέξνπο ζηνηβάδεο ελέξγεηαο ζην πξσηφλην απηφ. ην 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφλην ζα έρνπκε δχν ηέηνηεο επηκέξνπο ζηνηβάδεο ε-

λέξγεηαο. 

Έηζη, έρνπκε ζπλνιηθά ηφηε, δειαδή θαηά ηελ Φάζε ηεο άπσζεο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ) ηελ παξαγσγή-

δεκηνπξγία δχν καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ νιφγπξα απφ ην 

πξσηφλην απηφ ηεο δεχηεξεο ζπκπάληεηαο ζπκπίεζεο-έιμεο.  Απηφ ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ δεκηνπξγείηαη 

έηζη, ιέγεηαη ζηηβάδα ελέξγεηαο ή θεληξηθή ζηνηβάδα ελέξγεηαο θαη πάλσ 

ζε απηφ ζα θηλεζεί ην ειεθηξφλην πνπ έιθεηαη απφ ην αληίζηνηρν πξσηφ-

λην. 

Με άιια ιφγηα, ε παξαγσγή-δεκηνπξγία ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ νιφγπξα απφ ηα δχν απηά δηπιά δεχγε ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ, έρεη σο ζπλέπεηα λα δεκηνπξγεζνχλ εθεί δχν επηκέξνπο 

ζηνηβάδεο ελέξγεηαο. 

Σν ειεθηξφλην ινηπφλ πνπ πεξηζηξέθεηαη, ζηελ Φάζε ηεο άπσζεο ησλ 

θεληξηθψλ πφισλ ηνπ πξσηνλίνπ, γχξσ απφ ην πξσηφλην απηφ, ηφηε ζηελ 

Φάζε ηεο άπσζεο ζα πάεη λα πεξηζηξαθεί ζε κηα απφ απηέο ηηο δχν επη-

κέξνπο ζηνηβάδεο ελέξγεηαο, επεηδή ζηελ Φάζε απηή έρεη θαηαξγεζεί ε 

θεληξηθή ζηνηβάδα ελέξγεηαο. Κη έηζη δελ ζα θηλεζεί ηπραία γχξσ απφ ην 

πξσηφλην αιιά ζα αθνινπζήζεη κηα απφ απηέο ηηο επηκέξνπο ζηνηβάδεο 

ελέξγεηαο. 

Απηή ινηπφλ ε θίλεζε ηνπ ειεθηξνλίνπ πνπ δελ είλαη ζηαζεξή θαηά 

ηελ ηξνρηά ηνπ γχξσ απφ ην πξσηφληφ ηνπ, αιιά θηλείηαη θαη ζε δηαθνξε-

ηηθέο ηέηνηεο δηεπζχλζεηο-ηξνρηέο (φπσο εμεγήζακε πην πάλσ) είλαη θαη ε 

απφδεημε φηη κέζα ζην πξσηφλην εμαζθνχληαη βαξπηηθέο έιμεηο πξνο ην 

ειεθηξφλην πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο, θαη νη νπνίεο απηέο επηκέξνπο βαξπ-

ηηθέο έιμεηο πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ησλ δηπιψλ εζσηε-

ξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην πξσηφλην θαηά ηελ 

θάζε ηεο άπσζεο ησλ δχν θεληξηθψλ βαξπηηθψλ ηνπ πφισλ. 

 

2β) Θεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ζπλερίδνπλ λα ζπκπηέδνπλ θαη λα πέθηνπλ, 

κε νξκή ζηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ, ζηνλ νπνίν ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί ειεθηξφληα (απφ ηελ Α΄ Φάζε 

ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). 
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Δθεί φκσο, ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β, δειαδή, ήδε ππάξρνπλ θαη ειε-

θηξφληα, φπσο εμεγήζακε, ηα νπνία απέθηεζαλ θαη θέξνπλ δχν πφινπο 

ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπο. 

Καζψο ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ζηελ Β΄ Φάζε ηεο 

πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, πέθηνπλ πάλσ ζηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν β, ζηελ νπζία έιθνληαη απφ ηα εθεί ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ, δεκηνπξγείηαη ην εμήο θαηλφκελν: Έιθνληαη πάιη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα κεηαμχ ηνπο, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζνπλ θαη κάδεο ηεο 

ήδε ππάξρνπζαο χιεο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ εθεί ζηνλ 

ζπκπάληεην πφιν β (ζηνλ πφιν δειαδή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ), ηφηε ζπκπηέδνληαη ζηελ κάδα ηνπ ππάξρνληνο εθεί ειεθηξνλίνπ 

πνπ ζπλαληνχλ θαη δεκηνπξγνχλ ηψξα άιινλ έλα πφιν ζην θάζε εκη-

ζθαίξηφ ηνπ (ή δεκηνπξγνχλ δχν λένπο πφινπο, δειαδή έλαλ πφιν ζην 

θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ) πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ ειεθηξφλην, πνπ ήδε θέξεη 

άιινλ έλαλ πφιν ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ (απφ ηελ πξνεγνχκελε πηψζε 

πνπ πξνεγήζεθε (ζηελ Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ). πγρξφλσο, φκσο, εθηφο απφ ηνπο δχν λένπο πφινπο δεκηνπξ-

γνχλ θαη λέα κάδα ζηα ειεθηξφληα ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ β ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πάλσ απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα. Οη δχν απηνί 

λένη πφινη καδί κε ηελ λέα κάδα δεκηνπξγνχλ ηψξα ηνλ λέν θινηφ ηνπ 

ειεθηξνλίνπ, ηνλ δεχηεξν θινηφ ηνπ θαηά ζεηξά(ησλ αιιεπάιιεισλ ηέ-

ηνησλ ζηξσκάησλ δεκηνπξγνχκελεο κάδαο). Να ζεκεησζεί φηη αξρηθά νη 

δχν λένη απηνί πφινη ηνπ ειεθηξνλίνπ ήζαλ εμσηεξηθνί (κε ηελ δεχηεξε 

ζπκπίεζή θαη ηεο λέαο κάδαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε απηφ. πγρξφλσο 

φκσο νη ππάξρνληεο αξρηθνί πφινη θαιχθζεθαλ απφ ηελ λέα κάδα θαη έ-

γηλαλ εζσηεξηθνί πφινη ζην ειεθηξφλην, ελψ νη δχν λένη πφινη έγηλαλ ε-

μσηεξηθνί ηνπ πφινη κε ην ηέινο ηεο Β΄ Φάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Έηζη, ην θάζε ειεθηξφλην (ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ β ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), θαηά ηελ δεχηεξε απηή πηψζε ζπκπάληεησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο ηα ππάξρνληα ειεθηξφληα ηνπ ζπκπά-

ληεηνπ απηνχ πφινπ β ησλ ειεθηξνλίσλ, θαη ηελ ζπκπίεζή ηνπο, δεκηνπξ-

γεί άιινπο δχν λένπο πφινπο, έλαλ ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ, νπφηε έ-

ρνπκε ηψξα ηέζζεξηο πφινπο ζην θάζε ειεθηξφλην, ζην εζσηεξηθφ ηνπ.   

Απηνί νη πφινη ηνπο θνξηίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπ κάδα, θαη έηζη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνλίνπ απηνχ θέξεη ζηελ νπζία δχν δηπιά θέληξα 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ φια καδί φκσο αιιειεπηδξνχλ (σο δηπιά θέληξα 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαη φια 

καδί θαη δεκηνπξγνχλ πφιν. κσο επεηδή ππάξρνπλ θαη κάδεο νη νπνίεο 

έρνπλ ειρζεί απφ απηά, έρνπκε επηκέξνπο δχν λέα θέληξα ζεκειησδψλ 

ηφλησλ κέζα ζηα δχν πξψηα αξρηθά θέληξα-πφινπο ηνπ).  

Κη επεηδή απφ ηα δχν απηά δηπιά εζσηεξηθά θέληξα ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ (δχν δηπιά δειαδή θέληξα-πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

θαη άιια δχν θέληξα-πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) εμαζθνχ-
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ληαη πιένλ νη ηζρπξφηεξεο ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλάκεηο έιμεηο θαη άπσ-

ζεο πξνο ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν, ηφηε απηά δεκηνπξγνχλ (ην θάζε ηέηνην 

δηπιφ δεχγνο ζεκειησδψλ ηφλησλ) έλα δηθφ ηνπ καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν. Έηζη, έρνπκε ζπλνιηθά ηφηε ηελ παξαγσγή-

δεκηνπξγία δχν καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ νιφγπξα απφ ην 

πξσηφλην απηφ ηεο δεχηεξεο ζπκπάληεηαο έιμεο. Απηφ ην πεδίν πνπ δε-

κηνπξγεί νιφγπξά ηνπ ην θάζε ηέηνην εζσηεξηθφ δεχγνο ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ιέγεηαη ζηνηβάδα ελέξγεηαο. 

Με άιια ιφγηα, ε παξαγσγή-δεκηνπξγία ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ νιφγπξα απφ ηα δχν απηά δηπιά δεχγε ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ, έρεη σο ζπλέπεηα λα δεκηνπξγεζνχλ εθεί νη επηκέξνπο 

ζηνηβάδεο ελέξγεηαο, πνπ δεκηνπξγνχληαη, φπσο εμεγήζακε ζηελ θάζε 

ηεο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξν-

λίνπ. 

Δπεηδή νη λένη πφινη, δεκηνπξγήζεθαλ αξγφηεξα, θαηά ηελ Β΄ Φάζε 

ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ 

ηεο ζπκπίεζεο ηεο ζπκπάληεηαο χιεο πάλσ ζε ηπραίεο ζέζεηο ηνπ θάζε 

ειεθηξνλίνπ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β, (δεκηνπξγήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθή 

ζπκπάληεηα επνρή, εδψ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πξψηκε ζπκπάληεηα επνρή) 

γη’ απηφ θαη νη ζέζεηο απηψλ ησλ επηκέξνπο θέληξσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη νη επηκέξνπο ζηνηβάδεο ελέξγεηαο δελ εί-

λαη θαζνξηζκέλεο, αιιά βξίζθνληαη ζε ηπραίεο πεξηνρέο ζην εζσηεξηθφ 

ησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

Ο ηχπνο γηα ηελ δεχηεξε απηή πηψζε-ζπκπίεζε ζεκειησδψλ ηφλησλ, ν 

καζεκαηηθφο ηχπνο γηα ηελ 2ε ζηνηβάδα, ή ζηνηβάδα L, πνπ κπνξεί λα 

έρεη κέρξη 4 ειεθηξφληα,  

ή ν ηχπνο: 2 x ε
2  

ή 2x2
2  

= 4 ειεθηξφληα,  

εξκελεχεηαη σο εμήο:   

α) ην 2 είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δχν πφισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πξσηνλίνπ, σο δχν κεγάια ζχλνια ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ, θαη 

β) ην δχν ζην ηεηξάγσλν, ζην νπνίν πςνχηαη ην ε, ζεκαίλεη φηη είλαη 

δχν ηα δεχγε απηψλ ησλ δηπιψλ εζσηεξηθψλ πφισλ.     

 

3) Σελ ηξίηε θνξά ή, θαηά ηελ ηξίηε ζπκπίεζε-έιμε ησλ δχν ζπκπά-

ληεησλ πφισλ, πνπ φπσο εμεγήζακε ζην θεθάιαην-ελφηεηα ηνπ Πεξηνδη-

θφ Πίλαθα ησλ ζηνηρείσλ είλαη ε Γ΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ (βι. 3ν Βηβιίν. Η πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ, Β΄ Φάζε. πγγξαθή-επηκέιεηα: Υαξάιακπνο Θενθ. Γξάθνο, 

ζει. 27-43), έρνπκε:  

Καηά ηελ θάζε ηεο 3εο απηήο παξαπάλσ ζπκπίεζεο, αιιά θαη έιμεο 

κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ (πνπ έγηλε ηελ πξψηε εκέξα ηεο δε-

κηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θαη θαηά ηελ Γ΄ Φάζε ηεο), έρνπκε: 
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2α) Θεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζπλερίδνπλ λα ζπκπηέδνπλ θαη λα πέ-

θηνπλ, κε νξκή ζηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ, ζηνλ νπνίν ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξσηφληα (απφ ηελ Α΄ 

θαη Β΄ Φάζεηο ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). 

Δθεί φκσο, ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α, δειαδή, ήδε ππάξρνπλ θαη πξσ-

ηφληα, φπσο εμεγήζακε, ηα νπνία απέθηεζαλ θαη θέξνπλ δχν δηπινχο πφ-

ινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, ή: έλαλ δηπιφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ ηελ 

Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θη έλαλ άιινλ 

δηπιφ πφιν απφ ηελ Β΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πεξηνδηθφ Πίλαθα ζησλ ζηνηρείσλ. 

Καζψο ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηελ Γ΄ Φάζε 

ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, πέθηνπλ πάλσ ζηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν α, ζηελ νπζία έιθνληαη απφ ηα εθεί ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ, δεκηνπξγείηαη ην εμήο θαηλφκελν: Έιθνληαη πάιη ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα κεηαμχ ηνπο, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζνπλ θαη 

κάδεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο χιεο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ εθεί 

ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α (ζηνλ πφιν δειαδή ησλ ζεκειησδψλ φλησλ πξσ-

ηνλίσλ), ηφηε ζπκπηέδνληαη ζηελ κάδα ηνπ ππάξρνληνο εθεί πξσηνλίνπ 

πνπ ζπλαληνχλ θαη δεκηνπξγνχλ ηψξα άιινλ έλα πφιν ζην θάζε εκη-

ζθαίξηφ ηνπ (ή δεκηνπξγνχλ δχν λένπο πφινπο, δειαδή έλαλ πφιν ζην 

θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ) πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ πξσηφλην, πνπ ήδε θέξεη 

άιινπο δχν πφινπο ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ (απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο 

πηψζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ (ζηελ Α΄ θαη Β΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). πγρξφλσο, φκσο, εθηφο απφ ηνπο δχν λένπο 

πφινπο δεκηνπξγνχλ θαη λέα κάδα ζηα πξσηφληα ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ 

α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, πάλσ απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα. Οη 

δχν απηνί λένη πφινη καδί κε ηελ λέα κάδα δεκηνπξγνχλ ηψξα ηνλ λέν 

θινηφ ηνπ πξσηνλίνπ, ηξίην θαηά ζεηξά θινηφ (ησλ αιιεπάιιεισλ ηέ-

ηνησλ ζηξσκάησλ δεκηνπξγνχκελεο κάδαο). Να ζεκεησζεί φηη αξρηθά νη 

δχν πξνεγνχκελνη δηπινί απηνί πφινη ηνπ πξσηνλίνπ ήζαλ εμσηεξηθνί 

(κε ηελ δεχηεξε ζπκπίεζή θαη ηεο λέαο κάδαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε απ-

ηφ). πγρξφλσο φκσο νη ππάξρνληεο απηνί  πφινη θαιχθζεθαλ απφ ηελ 

λέα κάδα θαη έγηλαλ εζσηεξηθνί πφινη ζην πξσηφλην, ελψ νη δχν λένη πφ-

ινη έγηλαλ εμσηεξηθνί ηνπ πφινη κε ην ηέινο ηεο Γ΄ Φάζεο ηεο πξψηεο 

εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Έηζη, ην θάζε πξσηφλην (ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ α ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ), θαηά ηελ ηξίηε απηή πηψζε ζπκπάληεησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο ηα ππάξρνληα πξσηφληα ηνπ ζπκπά-

ληεηνπ απηνχ πφινπ α ησλ πξσηνλίσλ, θαη ηελ ζπκπίεζή ηνπο, δεκηνπξγεί 

άιινπο δχν λένπο πφινπο, έλαλ ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ, νπφηε έρνπκε 

ηψξα ηξεηο δηπινχο πφινπο ή εμ ζπλνιηθά πφινπο ζην θάζε πξσηφλην, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη ηέζζεξηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη νη δχν λένη-

ηειεπηαίνη ζην εμσηεξηθφ ηνπ.   
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Απηνί νη πφινη ηνπο θνξηίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπ κάδα, θαη έηζη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ απηνχ θέξεη ζηελ νπζία δχν δηπιά θέληξα ζε-

κειησδψλ ηφλησλ (αθνχ ηα δχν ηειεπηαία βξίζθνληαη εμσηεξηθά, ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ) πνπ φια καδί φκσο αιιειεπηδξνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή 

ηα δχν δηπιά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζην πξσηφλην θά-

λνπλ δχν θηλήζεηο: 

α) ηελ κηα έιθνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κφλν θέληξν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ελψ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ δχν άιισλ εζσ-

ηεξηθψλ θέληξσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θη απηά έιθνληαη θαη 

δεκηνπξγνχλ έλα κφλν θέληξν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην ίδην 

πξσηφλην. 

β) ηελ άιιε απσζνχληαη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ζην εζσ-

ηεξηθφ ηνπ, αθνχ πιεζηάζνπλ εθεί ζε απηέο ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο.  

ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ φκσο πάλε θαη έιθνληαη απφ ηνπο ήδε π-

πάξρνληεο πφινπο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζε απηά κε ηνλ παξαπάλσ 

ηξφπν πνπ αλαθέξακε (κε ηελ πηψζε δειαδή ησλ αιιεπάιιεισλ ζηξσ-

κάησλ ελέξγεηαο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο αιιεπάιιειεο κά-

δεο ησλ θαη ηα δχν δηπιά εζσηεξηθά ηνπ θέληξα). Απηή ε έιμε ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ απφ ηα πξνεγνχκελα εζσηε-

ξηθά δηπιά θέληξα ηνπο γίλεηαη επεηδή νη πεξηνρέο φπνπ ήζαλ ηα πξνε-

γνχκελα απηά εζσηεξηθά δηπιά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ είραλ θνξηη-

ζηεί απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα. Έηζη, ηψξα, θαζψο απσζνχληαη ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ θαη δηαζπάηαη ην έλα βα-

ξπηηθφ ηνπ θέληξν, απηά απσζνχκελα έιθνληαη θη έηζη π.ρ. ηα ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ θαζψο απσζνχληαη (κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ) έιθνληαη ζπγρξφλσο απφ ηηο θνξηηζκέλεο κε ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ εζσηεξηθέο κάδεο ηνπ πξσηνλίνπ, νπφηε δεκηνπξγνχλ μαλά 

ηφηε ηα δχν δηπιά εζσηεξηθά ηνπ θέληξα. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ, νπφηε θη απηά 

πάλε θαη έιθνληαη κε ηηο θνξηηζκέλεο κάδεο πνπ απνηεινχζαλ πην πξηλ ηα 

δχν δηπιά εζσηεξηθά θέληξα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

Απηά ηα δχν δηπιά έηζη δηπιά εζσηεξηθά θέληξα ζην ηέινο ηεο Γ΄ Φά-

ζεο ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ιεηηνπξγνχζαλ σο 

εμήο: 

Καηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ κπνξνχζαλ λα ζρεκαηίδνπλ δχν θεληξη-

θνχο εζσηεξηθνχο πφινπο (αθνχ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθν-

ληαη θαη φινη νη επηκέξνπο εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ γίλνληαη έλαο, νκνίσο θαη φινη νη επηκέξνπο εζσηεξηθνί πφινη 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ γίλνληαη έλαο). 

Καηά ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ (αθνχ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο απσζνχληαη), ηφηε θαζψο απσζνχληαη έιθνληαη απφ ηα επηκέξνπο 

πξνεγνχκελα εζσηεξηθά θέληξα ηνπο, νπφηε εμαζθνχλ απφ εθεί ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν. 
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Πσο φκσο εμαζθνχλ απφ εθεί, δειαδή απφ ηα επηκέξνπο εζσηεξηθά 

θέληξα ηνπο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν θαη ηη ζπλέ-

πεηεο έρεη απηφ ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηνπ ειεθηξνλίνπ κε ην νπνίν ην 

πξσηφλην βξίζθεηαη ζε έιμε; 

Η απάληεζε είλαη απιή: 

Απφ ην θαζέλα ηέηνην δηπιφ εζσηεξηθφ δηπιφ θέληξν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε δχν δηπιά ηέηνηα εζσηεξηθά 

θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ), μεθηλνχλ καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο 

δπλακηθέο γξακκέο. 

Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ηα δεχγε ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

δπλακηθψλ γξακκψλ φπσο ήδε έρνπκε εμεγήζεη ζε πξνεγνχκελν θεθά-

ιαην-ελφηεηα. 

Απηά ινηπφλ ηα δεχγε ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη δχν πνιχ ηζρπξά επεηδή είλαη 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ, ελψ έρνπκε θη άιιν έλα δεχγνο ηέηνην πνπ 

φκσο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ (ζηελ επηθάλεηά ηνπ). 

Σα δχν εζσηεξηθά δεχγε καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ γξακκψλ εί-

λαη πην ηζρπξά  (ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ ηνπο δεχγνο) γηα ηνλ εμήο ιφ-

γν: ην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

κπνξνχλ λα θνξηίδνπλ πεξηζζφηεξε κάδα, θη επεηδή ε βαξχηεηα εμαξηά-

ηαη απφ ηελ έηζη θνξηηζκέλε κάδα, γη’ απηφ θαη ηα δχν εζσηεξηθά δεχγε 

θέξνπλ πεξηζζφηεξε κάδα, θη επνκέλσο εμαζθνχλ πεξηζζφηεξε βαξχηε-

ηα.  

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλα-

κηθέο γξακκέο είλαη ηζρπξφηεξεο φηαλ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

πξσηνλίνπ, παξά απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο ηφηε πνπ 

ην εμσηεξηθφ δεχγνο ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ δελ κπνξεί λα έιμεη πνιιά ειεθηξφληα. 

Λφγσ ηεο ζέζεο ησλ λέσλ πφισλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πξσηφλην 

θαηά ηελ Α΄ θαη Β΄ Φάζεηο ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφ-

ζκνπ, φιεο απηνί νη δηπινί πφινη ιεηηνπξγνχλ σο ζπληζηψζεο γηα ηελ δε-

κηνπξγία ηεο κίαο ελεξγεηαθήο γξακκήο-ηξνρηάο-ζηνηβάδαο πνπ ζα δε-

κηνπξγήζεη ην πξσηφλην θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ (θαηά ηελ Φάζε 

πνπ έιθνληαη φια καδί ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θη επίζεο φια καδί 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ άιινλ εζσηεξηθφ-

βαξπηηθφ πφιν). 

Οη εζσηεξηθνί πφινη είλαη απηνί πνπ εμαζθνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηελ βαξχηεηα ηνπ πξσηνλίνπ, γηαηί απηνί έιθνπλ ηελ πεξηζζφηεξε κάδα 

(ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δχν εμσηεξηθνχο ηνπ πφινπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ) θη ε βαξχηεηα ηνπ πξσηνλίνπ πξνο ην ειεθηξφλην εμαξηά-

ηαη απφ ηελ κάδα ηνπ πξσηνλίνπ, πνπ είλαη έηζη θνξηηζκέλε.  

Οη δηπινί φκσο εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ζην πξσηφλην δεκηνπξ-

γνχληαη θαηά ηελ Φάζε ηεο άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηε-

ξηθφ ηνπ φηαλ πιεζηάδνπλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Κη απηφ γί-
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λεηαη, θαζψο ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απν-

ζηάζεηο θαη ήδε πιεζηάδνπλ, πνπ φκσο πιεζηάδνπλ πέξαλ ηνπ θξίζηκνπ 

νξίνπ ηεο κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο, νπφηε εθεί εμαζθείηαη ε άπσζή ηνπο. 

ηελ Φάζε ινηπφλ ηεο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ 

πφισλ, ησλ δχν δηπιψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πφισλ (θαηά ηελ Γ΄ 

Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ), ην θαζέλα απφ 

ηα δχν απηά δηπιά εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ζα εμαζθήζεη ην δηθφ ηνπ 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν. Με άιια ιφγηα ζα αλαπηπρζνχλ 

καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο κεηαμχ ησλ δχν πφ-

ισλ ηνπ θάζε ελφο απφ ηνπο δχν απηνχο δηπινχο εζσηεξηθνχο πφινπο.  

Σν ειεθηξφλην πνπ ζα ειρζεί απφ απηφ ην πξσηφλην, ζηελ Φάζε απηήο 

ηεο άπσζεο, δελ θηλείηαη πιένλ ζηελ κηα θεληξηθή ελεξγεηαθή ζηνηβάδα, 

αιιά ζα θηλεζεί ηψξα (ζε απηή ηελ Φάζε ηεο άπσζεο) πάλσ ζε κηα απφ 

απηέο ηηο δχν επηκέξνπο ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο, επεηδή πιένλ απηφ ηνλ 

ειάρηζην ρξφλν απηέο εμαζθνχλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο 

θνξηίν νιφγπξά ηνπο θαη απηέο είλαη πνπ έιθνπλ πιένλ ην ειεθηξφλην 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έιμε κε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφλην πνπ έρεη 

ηνπο δχν δηπινχο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο (αθνχ ε θεληξηθή ε-

λεξγεηαθή ζηνηβάδα ηνπ πξσηνλίνπ έρεη θαηαξγεζεί ζε απηή ηελ ππνθά-

ζε). 

Δπνκέλσο, ην ειεθηξφλην πνηέ δελ θηλείηαη ζε ηπραίεο ηξνρηέο, αιιά 

ζα θηλεζεί πάληα ζε ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ: είηε ε θε-

ληξηθή ελεξγεηαθή γξακκή-ζηνηβάδα, είηε νη επηκέξνπο ελεξγεηαθέο ζηνη-

βάδεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα επηκέξνπο εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ηνπ 

πξσηνλίνπ. 

 

2β) Θεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ζπλερίδνπλ λα ζπκπηέδνπλ θαη λα πέθηνπλ, 

κε νξκή ζηνλ άιιν ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ, ζηνλ νπνίν ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί ειεθηξφληα (απφ ηηο Α΄ θαη Β΄ 

Φάζεηο ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). 

Δθεί φκσο, ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β, δειαδή, ήδε ππάξρνπλ θαη ειε-

θηξφληα, φπσο εμεγήζακε, ηα νπνία απέθηεζαλ θαη θέξνπλ δχν δηπινχο 

πφινπο, ή, θέξνπλ δχν πφινπο ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπο. 

Καζψο ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ζηελ Γ΄ Φάζε ηεο 

πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, πέθηνπλ πάλσ ζηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν β, ζηελ νπζία έιθνληαη απφ ηα εθεί ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ, δεκηνπξγείηαη ην εμήο θαηλφκελν: Έιθνληαη πάιη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα κεηαμχ ηνπο, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζνπλ θαη κάδεο ηεο 

ήδε ππάξρνπζαο χιεο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ εθεί ζηνλ 

ζπκπάληεην πφιν β (ζηνλ πφιν δειαδή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ), ηφηε ζπκπηέδνληαη ζηελ κάδα ηνπ ππάξρνληνο εθεί ειεθηξνλίνπ 

πνπ ζπλαληνχλ θαη δεκηνπξγνχλ ηψξα άιινπο δχν πφινπο, απφ έλα ζην 

θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ (ή δεκηνπξγνχλ δχν λένπο πφινπο, δειαδή έλαλ πφ-
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ιν ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ) πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ ειεθηξφλην, πνπ 

ήδε θέξεη άιινπο δχν πφινπο ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ (απφ ηηο πξνε-

γνχκελεο πηψζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ (ζηελ Α΄ θαη Β΄ Φάζεηο ηεο πξψηεο 

Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). πγρξφλσο, φκσο, εθηφο απφ ηνπο 

δχν λένπο απηνχο πφινπο δεκηνπξγνχλ θαη λέα κάδα ζηα ειεθηξφληα ηνπ 

ζπκπάληεηνπ πφινπ β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πάλσ απφ 

ηελ ήδε ππάξρνπζα. Οη δχν απηνί λένη πφινη καδί κε ηελ λέα κάδα δε-

κηνπξγνχλ ηψξα ηνλ λέν θινηφ ηνπ ειεθηξνλίνπ, ηνλ ηξίην θαηά ζεηξά 

θινηφ (ησλ αιιεπάιιεισλ ηέηνησλ ζηξσκάησλ δεκηνπξγνχκελεο κάδαο). 

Να ζεκεησζεί φηη αξρηθά νη δχν πξνεγνχκελνη δηπινί απηνί πφινη ηνπ 

ειεθηξνλίνπ ήζαλ εμσηεξηθνί (κε ηελ δεχηεξε ζπκπίεζή θαη ηεο λέαο κά-

δαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε απηφ). πγρξφλσο φκσο νη ππάξρνληεο απηνί  

πφινη θαιχθζεθαλ απφ ηελ λέα κάδα θαη έγηλαλ εζσηεξηθνί πφινη ζην 

ειεθηξφλην, ελψ νη δχν λένη πφινη έγηλαλ εμσηεξηθνί ηνπ πφινη κε ην ηέ-

ινο ηεο Γ΄ Φάζεο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Έηζη, ην θάζε ειεθηξφλην (ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ β ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), θαηά ηελ ηξίηε απηή πηψζε-ζπκπίεζε ζπκπάληεησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο ηα ππάξρνληα ειεθηξφληα ηνπ ζπ-

κπάληεηνπ απηνχ πφινπ β ησλ ειεθηξνλίσλ, θαη ηελ ζπκπίεζή ηνπο, δε-

κηνπξγεί άιινπο δχν λένπο πφινπο, έλαλ ζην θάζε εκηζθαίξηφ ηνπ, νπφηε 

έρνπκε ηψξα ηξεηο δηπινχο πφινπο ή εμ ζπλνιηθά πφινπο ζην θάζε ειε-

θηξφλην, απφ ηνπο νπνίνπο νη ηέζζεξηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη νη δχν λέ-

νη-ηειεπηαίνη ζην εμσηεξηθφ ηνπ.   

Απηνί νη πφινη ηνπο θνξηίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπ κάδα, θαη έηζη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνλίνπ απηνχ θέξεη ζηελ νπζία δχν δηπιά θέληξα 

ζεκειησδψλ ηφλησλ (αθνχ ηα δχν ηειεπηαία βξίζθνληαη εμσηεξηθά, ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ) πνπ φια καδί φκσο αιιειεπηδξνχλ (σο δηπιά θέληξα ζε-

κειησδψλ ηφλησλ, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαη φια 

καδί θαη δεκηνπξγνχλ πφιν. κσο επεηδή ππάξρνπλ θαη κάδεο νη νπνίεο 

έρνπλ ειρζεί απφ απηά, έρνπκε επηκέξνπο δχν λέα θέληξα ζεκειησδψλ 

ηφλησλ κέζα ζηα ηξία πξψηα αξρηθά θέληξα-πφινπο ηνπ).  

ην ηέινο ηεο Γ΄ Φάζεο, νη δχν ηειεπηαίνη δηπινί πφινη βξίζθνληαη 

ζην εμσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ. Οη πφινη απηνί δελ έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ, 

φπσο νη πξνεγνχκελνί ηνπο άιινη δχν δηπινί πφινη, νη νπνίνη εμαζθνχλ 

ηζρπξφηεξα ηελ βαξχηεηα, επεηδή αθξηβψο βξίζθνληαη κέζα ζην εζσηε-

ξηθφ ηεο κάδαο ηνπ πξσηνλίνπ θαη ε βαξχηεηα γλσξίδνπκε εμαζθείηαη η-

ζρπξφηεξα απφ ηελ πεξηνρή φπνπ ππάξρεη πεξηζζφηεξε κάδα (εζσηεξηθφ 

ηνπ πξσηνλίνπ) παξά απφ ηελ βαξχηεηα πνπ εμαζθνχλ νη δχν εμσηεξηθνί 

πφινη. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηα ειεθηξφληα ηεο ηειεπηαίαο ζηνηβάδαο 

δελ είλαη πνιιά, επεηδή ε βαξχηεηα πνπ ηνπο εμαζθείηαη είλαη απφ ην ε-

μσηεξηθφ κέξνο ή απφ ηελ ηειεπηαία θάζε θνξά ζηνηβάδα ησλ πξσηνλί-

σλ. 

Απηνί νη πφινη ηνπο θνξηίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπ κάδα, θαη έηζη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνλίνπ απηνχ θέξεη ζηελ νπζία δχν δηπιά θέληξα 
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ζεκειησδψλ ηφλησλ (αθνχ ηα δχν ηειεπηαία βξίζθνληαη εμσηεξηθά, ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ) πνπ φια καδί φκσο αιιειεπηδξνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή 

ηα δχν δηπιά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην ειεθηξφλην 

θάλνπλ δχν θηλήζεηο: 

α) ηελ κηα έιθνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κφλν θέληξν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ελψ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ δχν άιισλ 

εζσηεξηθψλ θέληξσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θη απηά έιθνληαη 

θαη δεκηνπξγνχλ έλα κφλν θέληξν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζην ί-

δην ειεθηξφλην. 

β) ηελ άιιε απσζνχληαη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ζην εζσ-

ηεξηθφ ηνπ, αθνχ πιεζηάζνπλ εθεί ζε απηέο ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο θαη ηφηε παξάγνπλ-δεκηνπξγνχλ ηηο επηκέξνπο ζηνηβάδεο ελέξγεηαο. 

ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ, δειαδή, πάλε θαη έιθνληαη απφ ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο πφινπο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζε απηά κε ηνλ παξαπάλσ 

ηξφπν πνπ αλαθέξακε (κε ηελ πηψζε δειαδή ησλ αιιεπάιιεισλ ζηξσ-

κάησλ ελέξγεηαο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο αιιεπάιιειεο κά-

δεο ησλ θαη ηα δχν δηπιά εζσηεξηθά ηνπ θέληξα). Απηή ε έιμε ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ απφ ηα πξνεγνχκελα εζσηε-

ξηθά δηπιά θέληξα ηνπο γίλεηαη επεηδή νη πεξηνρέο-κάδεο φπνπ ήζαλ ηα 

πξνεγνχκελα απηά εζσηεξηθά-βαξπηηθά δηπιά θέληξα ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ είραλ θνξηηζηεί απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα. Έηζη, ηψξα, θαζψο απσ-

ζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνλίνπ θαη δηα-

ζπάηαη ην έλα βαξπηηθφ ηνπ θέληξν, απηά απσζνχκελα έιθνληαη θη έηζη 

π.ρ. ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαζψο απσζνχληαη (κε ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ) έιθνληαη ζπγρξφλσο απφ ηηο θνξηηζκέλεο κε 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ εζσηεξηθέο κάδεο ηνπ ειεθηξνλίνπ, νπφηε 

δεκηνπξγνχλ μαλά ηφηε ηα δχν επηκέξνπο δηπιά εζσηεξηθά ηνπ θέληξα 

(ην ηξίην δηπιφ θέληξν ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ, θαηά 

ηελ Γ΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ). Σν ίδην 

γίλεηαη θαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ζηελ θάζε ηεο άπσ-

ζήο ησλ, νπφηε θη απηά πάλε θαη έιθνληαη κε ηηο θνξηηζκέλεο κάδεο πνπ 

απνηεινχζαλ πην πξηλ ηα δχν δηπιά εζσηεξηθά θέληξα ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ.  

Απηά ηα δχν δηπιά έηζη επηκέξνπο εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ζην ηέ-

ινο ηεο Γ΄ Φάζεο ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ιεη-

ηνπξγνχζαλ σο εμήο: 

Καηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ κπνξνχζαλ λα ζρεκαηίδνπλ δχν θεληξη-

θνχο εζσηεξηθνχο πφινπο (αθνχ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθν-

ληαη θαη φινη νη επηκέξνπο εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ γίλνληαη έλαο, νκνίσο θαη φινη νη επηκέξνπο εζσηεξηθνί πφ-

ινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ γίλνληαη έλαο). 

Καηά ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ (αθνχ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο απσζνχληαη), ηφηε θαζψο απσζνχληαη έιθνληαη απφ ηα επηκέξνπο 

πξνεγνχκελα εζσηεξηθά θέληξα ηνπο (απφ ηηο κάδεο ηνπο πνπ ήδε ήζαλ 
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θνξηηζκέλεο απφ απηά ζηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν), νπφηε εμαζθνχλ απφ 

εθεί ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν. 

Πσο φκσο εμαζθνχλ απφ εθεί, δειαδή απφ ηα επηκέξνπο εζσηεξηθά 

θέληξα ηνπο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν; 

Η απάληεζε είλαη απιή: 

Απφ ην θαζέλα ηέηνην δηπιφ εζσηεξηθφ δηπιφ θέληξν ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε δχν δηπιά ηέηνηα εζσηεξηθά 

θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ), μεθηλνχλ καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο 

δπλακηθέο γξακκέο. 

Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ηα δεχγε ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

δπλακηθψλ γξακκψλ ζην ειεθηξφλην απηφ, φπσο ήδε έρνπκε εμεγήζεη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα. 

Απηά ινηπφλ ηα δεχγε ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη δχν πνιχ ηζρπξά θέληξα ε-

πεηδή είλαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνλίνπ, ελψ έρνπκε θη άιιν έλα δεχ-

γνο ηέηνην πνπ φκσο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνλίνπ (ζηελ ε-

πηθάλεηά ηνπ). 

Σα δχν εζσηεξηθά δεχγε καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ γξακκψλ εί-

λαη πην ηζρπξά  (ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ ηνπο δεχγνο) γηα ηνλ εμήο ιφ-

γν: ην εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξνλίνπ ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

κπνξνχλ λα θνξηίδνπλ πεξηζζφηεξε κάδα, θη επεηδή ε βαξχηεηα εμαξηά-

ηαη απφ ηελ έηζη θνξηηζκέλε κάδα, γη’ απηφ θαη ηα δχν εζσηεξηθά δεχγε 

θέξνπλ πεξηζζφηεξε κάδα, θη επνκέλσο εμαζθνχλ πεξηζζφηεξε βαξχηε-

ηα.  

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλα-

κηθέο γξακκέο είλαη ηζρπξφηεξεο φηαλ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ειεθηξνλίνπ, παξά απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο ηφηε 

πνπ ην εζσηεξηθφ δεχγνο ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακη-

θψλ γξακκψλ ησλ ειεθηξνλίσλ έιθεηαη κε αληίζηνηρν δεχγνο καγλεηη-

θψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ απφ ην πξσηφλην. 

Λφγσ ηεο ζέζεο ησλ λέσλ πφισλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην ειεθηξφλην 

θαηά ηηο Α΄ θαη Β΄ Φάζεηο ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφ-

ζκνπ, ην θάζε ειεθηξφλην ζα θηλεζεί απζηεξά γχξσ απφ απηφ ην πξσηφ-

λην, ζηελ Φάζε ηεο άπσζεο (φπσο εμεγήζακε πην πάλσ), κε ην νπνίν 

πξσηφλην έιθνληαη κέζσ ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπ-

λακηθψλ γξακκψλ ηνπο, θαη ηφηε ην ειεθηξφλην απηφ ζα αθνινπζήζεη ηελ 

πνξεία κηαο επηκέξνπο ελεξγεηαθήο ζηνηβάδαο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνλί-

νπ, αθνχ ε θεληξηθή ελεξγεηαθή ζηνηβάδα (θαηά ηελ Φάζε ηεο άπσζεο 

ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ θέληξσλ ηνπ πξσηνλίνπ) έρεη θαηαξγε-

ζεί. 

Κεληξηθή ελεξγεηαθή γξακκή-ηξνρηά ηνπ πξσηνλίνπ ελλννχκε ηελ πν-

ξεία ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ γξακκψλ πνπ πξνέξρεηαη θαηά 

ηελ θάζε ηεο ζπζηνιήο φισλ ησλ επηκέξνπο εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ θέ-

ληξν ηνπ πξσηνλίνπ, φηαλ ην πξσηφλην θέξεη δχν θεληξηθνχο εζσηεξη-
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θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο. Απηή ινηπφλ είλαη θαη ε ηζρπξφηεξε θη απηή έ-

ρεη επηθξαηήζεη σο ελεξγεηαθή ηξνρηά ηνπ πξσηνλίνπ ή ειεθηξνλίνπ.  

Δπνκέλσο, ην ειεθηξφλην ζα αθνινπζήζεη ηελ δηεχζπλζε ηεο θεληξη-

θήο ελεξγεηαθήο ηξνρηάο κε εθείλε πνπ έρεη ην αληίζηνηρν πξσηφλην κε ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε έιμε. Σφηε ην ειεθηξφλην απηφ ζα έρεη ηελ αλάινγε 

δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηελ δηεχζπλζε ησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ, πνπ εμεγήζακε θηλνχληαη κε-

ηαμχ ησλ δχν εζσηεξηθψλ πφισλ ηνπ πξσηνλίνπ ζηελ θάζε ηεο ζπζην-

ιήο ηνπ.  

Δπνκέλσο, αλ νη δπλακηθέο γξακκέο απηέο θηλνχληαη ζε έιμε δηεχζπλ-

ζε, ηφηε ην ειεθηξφλην απηφ ζα πάξεη θιίζε σο πξνο ην πξσηφληφ ηνπ απ-

ηφ (σο πξνο ην αληίζηνηρν πξσηφλην κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε έιμε) θαη 

ζα έρνπκε ηελ ιφμσζε ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Η ιφμσζε ζηνπο πιαλήηεο δηαθέξεη, επεηδή εθεί ιφγσ ηεο πνιχ πςε-

ιήο ζεξκνθξαζίαο δηαιχεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπο. Η κάδα πνπ δηαιχεηαη 

έιθεηαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα, θνξηίδεηαη απφ απηά θαη ζπκπεξηθέξε-

ηαη σο έλαο πιένλ πφινο θη φρη σο επηκέξνπο πνιινί εζσηεξηθνί-

βαξπηηθνί πφινη. 

Δθφζνλ δειαδή ε άζθεζε έιμεο ηνπ ειεθηξνλίνπ απφ ην πξσηφλην γί-

λεηαη ιφγσ ησλ επηκέξνπο εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ θέληξσλ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ηνπ πξσηνλίνπ κε εθείλα ηνπ ειεθηξνλίνπ (πνπ έιθνληαη σο 

ζεκειηψδε ηφληα) ζηελ θάζε ηεο δηάζπαζεο ηνπ ελφο-θεληξηθνχ βαξπηη-

θνχ θέληξνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην πξσηφλην, ελεξγνπνηνχληαη ηφηε ηα 

επηκέξνπο εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ηνπ πξσηνλίνπ, πνπ εμαζθνχλ ηελ 

αλάινγε έιμε-βαξχηεηά ηνπο πξνο ηνπο αληίζηνηρνχο ησλ εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ ειεθηξνλίνπ. Καη ραξα-

θηεξηζηηθφ ηεο άπσζεο απηήο πνπ εμαζθείηαη ζηελ θάζε πνπ δηαιχεηαη 

ζηηγκηαία ην έλα εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ θέληξν ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην 

πξσηφλην, απηά ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα απνκαθξχλνληαη ζηα-

δηαθά, απφ ην πην θνληηλφ πξνο ην θέληξν ηνπ πξσηνλίνπ, πξνο ην επφκε-

λν ιηγφηεξν καθξηλφ ηνπ θέληξν (δηπιφ βαξπηηθφ θέληξν) ζεκειησδψλ 

ηφλησλ. 

Έηζη ελαιιάζζεηαη ε εμάζθεζε ηεο βαξχηεηαο ηνπ πξσηνλίνπ απφ ην 

αξρηθφ βαξπηηθφ ηνπ θέληξν θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαηνπίδεηαη θαη «αλνί-

γεη» νινέλα ζε πην καθξηλέο απνζηάζεηο απφ ην θέληξν ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ ζέζε πνπ θαηέρνπλ απηνί νη δηπινί εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ. Απηνί νη έηζη ζηαδηαθά ελεξγνπνηνχκελνη εζσ-

ηεξηθνί-βαξπηηθνί θαη δηπινί πφινη ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην πξσηφλην, α-

λαπηχζζνπλ ηηο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο ηνπο δπλακηθέο γξακκέο 

θαη ελεξγνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο επηκέξνπο ζηνηβάδεο ηνπ, κε απνηέιε-

ζκα λα έρνπκε θαη ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε απηψλ ησλ επηκέξνπο ελεξ-

γεηαθψλ ζηνηβάδσλ ηνπ πξσηνλίνπ, γχξσ απφ ηηο νπνίεο πεξηζηξέθεηαη 

θαη ην αληίζηνηρφ ηνπ ειεθηξφλην, αθνχ ην ειεθηξφλην θηλείηαη θαη αιιε-

ιεπηδξά καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά κε απηέο. 
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Ο καζεκαηηθφο ηχπνο γηα ηελ ηξίηε απηή πηψζε-ζπκπίεζε ζεκειησδψλ 

ηφλησλ, ν καζεκαηηθφο ηχπνο γηα ηελ 3ε ζηνηβάδα, ή ζηνηβάδα M, πνπ 

κπνξεί λα έρεη κέρξη 18 ειεθηξφληα,  

ή ν ηχπνο: 2 x ε
2  

ή 2x3
2  

= 18 ειεθηξφληα,  

εξκελεχεηαη σο εμήο:   

α) ην 2 είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δχν πφισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πξσηνλίνπ, σο δχν κεγάια ζχλνια ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ, θαη 

β) ην ηξία ζην ηεηξάγσλν, ζην νπνίν πςνχηαη ην ε, ζεκαίλεη φηη είλαη 

ηξία ηα δεχγε απηψλ ησλ δηπιψλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην πξσηφ-

λην, ηα νπνία εμαζθνχλ ηηο έιμεηο.     

 

4) Καηά ηελ δεχηεξε έιμε-ζπκπίεζε κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφ-

ισλ, ή θαηά ηελ δεχηεξε Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ζα έρνπκε 

ηελ ηέηαξηε, θαηά ζεηξά, έιμε-ζπκπίεζε ησλ δνκηθψλ ιίζσλ πξσηνλίσλ 

θαη ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο α θαη 

β, θη επίζεο ζην ζεκείν-πεξηνρή ηνπ ζχκπαληνο φπνπ ε Γε καο. 

Σφηε:  

4α) Θεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ μεθηλνχλ-έιθνληαη απφ ηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη πέθηνπλ κε νξκή 

πάλσ ζηνλ άιινλ ζπκπάληεην πφιν α, ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ. 

Δθεί φκσο, ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α, ήδε ππάξρνπλ θαη πξσηφληα απφ 

άιιεο ηξεηο άιιεο πξνεγνχκελεο ζπκπηέζεηο, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα. Απηά ινηπφλ ηα πξσηφληα ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ α, 

εμεγήζακε κφιηο παξαπάλσ, απέθηεζαλ θαη θέξνπλ ήδε ηξεηο δηπινχο 

πφινπο ην θαζέλα ηνπο, απφ ηνπο νπνίνο ν έλαο δηπιφο πφινο είλαη εμσ-

ηεξηθνί πφινη ζηα πξσηφληα απηά, ζην ηέινο ηεο Γ΄ Φάζεο ηεο δεχηεξεο 

Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Καζψο ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πέθηνπλ πάλσ 

ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α θαη ζπκπηέδνπλ ηα εθεί πξσηφληα γηα ηέηαξηε 

θνξά, ζηελ νπζία έιθνληαη απφ ηα εθεί ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, 

δεκηνπξγείηαη ην εμήο θαηλφκελν: Έιθνληαη πάιη ηα ζεκειηψδε ηφληα κε-

ηαμχ ηνπο, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζνπλ θαη κάδεο ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο χιεο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ εθεί ζηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν α (ζηνλ πφιν δειαδή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), ηφ-

ηε ζπκπηέδνληαη ζηελ κάδα ηνπ ππάξρνληνο εθεί πξσηνλίνπ πνπ ζπλα-

ληνχλ θαη δεκηνπξγνχλ ηψξα άιινλ έλα θινηφ ή κηα λέα ζηξσκάησζε 

κάδαο γχξσ απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα, αιιά δεκηνπξγνχλ ηψξα θαη δχν 

λένπο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ φκσο νη δχν απηνί ηειεπηαία δε-

κηνπξγεζέληεο είλαη εμσηεξηθνί ηνπ πξσηνλίνπ ζε απηή ηελ θάζε (ζηελ 

δεχηεξε Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο).  
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Έηζη ην θάζε πξσηφλην ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ α, ηελ δεχηεξε Ηκέξα 

ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ζα έρεη ηέζζεξηο δηπινχο πφινπο ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο (3) είλαη εζσηεξηθνί θαη ν έλαο 

(δηπιφο πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ) είλαη εμσηεξηθφο, δειαδή ζα βξίζθν-

ληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πξσηνλίνπ νη δχν ηειεπηαία δεκηνπξγεζέληεο 

εμσηεξηθνί ηνπ πφινη. 

Σα ηέζζεξα παξαπάλσ δηπιά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ αιιειεπη-

δξνχλ ιφγσ ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ (φπσο αλαθέξακε αλαιπηηθφηεξα ζηελ Γ΄ Φάζε ηεο πξψηεο 

Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηε-

ηα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ). 

Έηζη:  

α) ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ φια ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη θαη δε-

κηνπξγνχλ φρη ηα ηέζζεξα δηπιά, αιιά δεκηνπξγνχλ ηα δχν θεληξηθά ζχ-

λνια ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ είλαη: έλα ζχλνιν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη έλα άιιν ζχλνιν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Απφ 

απηά ηα δχν θέληξα μεθηλάεη ε θεληξηθή ελεξγεηαθή καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή γξακκή, γχξσ απφ ηελ νπνία πεξηζηξέθεηαη ην ειε-

θηξφλην, φηαλ είλαη έλα κφλν. 

β) ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ, ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ απσζνχληαη 

έιθνληαη κε ηηο επηκέξνπο θνξηηζκέλεο κάδεο ηνπ εζσηεξηθνχ-

εμσηεξηθνχ ηνπ πξσηνλίνπ πνπ είλαη  θνξηηζκέλεο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θφξηηζή ηνπο απφ ηα εθεί ηέζζεξα δηπιά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Σψξα έρνπκε ινηπφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ πάιη νη ηέζζεξηο δηπινί εζσηεξη-

θνί πφινη ζεκειησδψλ ηφλησλ, πνπ επεηδή έιθνληαη θαη κε χιε, εμαζθνχλ 

ηελ βαξχηεηα-έιμε ηνπο απφ εθεί. Απφ απηά ηα δηπιά δεχγε, ην έλα δεχ-

γνο είλαη νη δχν εμσηεξηθνί πφινη ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πξσηνλίνπ. 

Απηνί νη ηέζζεξηο δηπινί πφινη ζα εμαζθήζνπλ ηφηε ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά ηνπο θνξηία θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ θάζε απηή 

ηηο δηθέο ηνπο επηκέξνπο ελεξγεηαθέο γξακκέο-ηξνρηέο, ζηηο νπνίεο κπν-

ξνχλ λα πεξηζηξέθνληαη πιένλ ειεθηξφληα, φπσο νξίδεη ν πην θάησ πεξη-

γξαθφκελνο καζεκαηηθφο ηνπο ηχπνο (βιέπε παξαθάησ). 

 

4β) Θεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ μεθηλνχλ-έιθνληαη απφ ηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη πέθηνπλ κε νξκή 

πάλσ ζηνλ άιινλ ζπκπάληεην πφιν β, ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ. 

Δθεί φκσο, ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β, ήδε ππάξρνπλ θαη ειεθηξφληα 

απφ άιιεο ηξεηο άιιεο πξνεγνχκελεο έιμεηο-ζπκπηέζεηο, πνπ πξνθιήζε-

θαλ απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα. Απηά ινηπφλ ηα ειεθηξφληα ηνπ ζπκπά-

ληεηνπ πφινπ β, εμεγήζακε κφιηο παξαπάλσ, απέθηεζαλ θαη θέξνπλ ήδε 

ηξεηο δηπινχο πφινπο ην θαζέλα ηνπο, απφ ηνπο νπνίνο ν έλαο δηπιφο πφ-
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ινο είλαη εμσηεξηθνί πφινη ζηα ειεθηξφληα απηά, ζην ηέινο ηεο Γ΄ Φάζεο 

ηεο δεχηεξεο Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Καζψο ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πέθηνπλ πάλσ ζηνλ 

ζπκπάληεην πφιν β θαη ζπκπηέδνπλ ηα εθεί ειεθηξφληα γηα ηέηαξηε θνξά, 

ζηελ νπζία έιθνληαη απφ ηα εθεί ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, δε-

κηνπξγείηαη ην εμήο θαηλφκελν: Έιθνληαη πάιη ηα ζεκειηψδε ηφληα κε-

ηαμχ ηνπο, αιιά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζνπλ θαη κάδεο ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο χιεο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ εθεί ζηνλ ζπκπά-

ληεην πφιν β (ζηνλ πφιν δειαδή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ), 

ηφηε ζπκπηέδνληαη ζηελ κάδα ηνπ ππάξρνληνο εθεί ειεθηξνλίνπ πνπ ζπ-

λαληνχλ θαη δεκηνπξγνχλ ηψξα άιινλ έλα θινηφ ή κηα λέα ζηξσκάησζε 

κάδαο γχξσ απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα, αιιά δεκηνπξγνχλ ηψξα θαη δχν 

λένπο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ φκσο νη δχν απηνί ηειεπηαία δε-

κηνπξγεζέληεο είλαη εμσηεξηθνί ηνπ ειεθηξνλίνπ ζε απηή ηελ θάζε (ζηελ 

δεχηεξε Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο).  

Έηζη ην θάζε ειεθηξφλην ηνπ ζπκπάληεηνπ πφινπ β, ηελ δεχηεξε Ηκέ-

ξα ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ζα έρεη ηέζζεξηο δηπινχο πφινπο ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο (3) είλαη εζσηεξηθνί θαη ν έλαο 

(δηπιφο πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ) είλαη εμσηεξηθφο, δειαδή ζα βξίζθν-

ληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ νη δχν ηειεπηαία δεκηνπξγεζέληεο 

εμσηεξηθνί ηνπ πφινη. 

Σα ηέζζεξα παξαπάλσ δηπιά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ αιιειεπη-

δξνχλ ιφγσ ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ (φπσο αλαθέξακε αλαιπηηθφηεξα ζηελ Γ΄ Φάζε ηεο πξψηεο 

Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηε-

ηα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ). 

Έηζη:  

α) ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ φια ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη θαη δε-

κηνπξγνχλ φρη ηα ηέζζεξα δηπιά, αιιά δεκηνπξγνχλ ηα δχν θεληξηθά ζχ-

λνια ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ είλαη: έλα ζχλνιν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη έλα άιιν ζχλνιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. Απφ 

απηά ηα δχν θέληξα μεθηλάεη ε θεληξηθή ελεξγεηαθή καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή γξακκή, κε ηελ νπνία έιθεηαη ην ειεθηξφλην κε ην 

πξσηφλην θαη εμαηηίαο ηεο νπνίαο ην ειεθηξφλην πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ην πξσηφλην.  

β) ηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ, ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ απσζνχληαη 

έιθνληαη κε ηηο επηκέξνπο θνξηηζκέλεο κάδεο ηνπ εζσηεξηθνχ-

εμσηεξηθνχ ηνπ ειεθηξνλίνπ πνπ είλαη  θνξηηζκέλεο απφ ηελ πξνεγνχκε-

λε θφξηηζή ηνπο απφ ηα εθεί ηέζζεξα δηπιά θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Σψξα έρνπκε ινηπφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ πάιη νη ηέζζεξηο δηπινί εζσηεξη-

θνί πφινη ζεκειησδψλ ηφλησλ, πνπ επεηδή έιθνληαη θαη κε χιε, εμαζθνχλ 

ηελ βαξχηεηα-έιμε ηνπο απφ εθεί. Απφ απηά ηα δηπιά δεχγε, ην έλα δεχ-

γνο είλαη νη δχν εμσηεξηθνί πφινη ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πξσηνλίνπ. 
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Απηνί νη ηέζζεξηο δηπινί πφινη ζα εμαζθήζνπλ ηφηε ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά ηνπο θνξηία θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ θάζε απηή 

ηηο δηθέο ηνπο ελεξγεηαθέο γξακκέο-ηξνρηέο, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πε-

ξηζηξέθνληαη πιένλ ειεθηξφληα, φπσο νξίδεη ν πην θάησ πεξηγξαθφκελνο 

καζεκαηηθφο ηνπο ηχπνο (βιέπε παξαθάησ). 

 

Ο καζεκαηηθφο ηχπνο γηα ηελ ηέηαξηε απηή πηψζε-ζπκπίεζε ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ, ν καζεκαηηθφο ηχπνο γηα ηελ 4ε ζηνηβάδα, ή ζηνηβάδα Ν, 

πνπ κπνξεί λα έρεη κέρξη 32 ειεθηξφληα,  

ή ν ηχπνο: 2 x ε
2  

ή 2x4
2  

= 32 ειεθηξφληα,  

εξκελεχεηαη σο εμήο:   

α) ην 2 είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δχν πφισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πξσηνλίνπ, σο δχν κεγάια ζχλνια ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ, θαη 

β) ην ηέζζεξα ζην ηεηξάγσλν, ζην νπνίν πςνχηαη ην ε, ζεκαίλεη φηη εί-

λαη ηέζζεξα ηα δεχγε απηψλ ησλ δηπιψλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην 

πξσηφλην, ηα νπνία εμαζθνχλ ηηο έιμεηο 

Δπίζεο: 

Ο παξαπάλσ καζεκαηηθφο ηχπνο φκσο, κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη σο 

εμήο: 

Σα ηέζζεξα δηπιά θέληξα ζεκαίλεη 4 Υ 4 = 16 ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο. 

Απηέο επίζεο πνιιαπιαζηάδνληαη επί δχν, επεηδή έρνπκε ηηο θεληξηθέο 

ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο λα ιεηηνπξγνχλ θαη απφ ηνλ έλαλ πφιν ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ θάζε θνξά, αιιά θαη απφ ηνλ άιινλ (δειαδή θαη απφ ηνπο 

δχν καγλεηηθνχο-ειεθηξνκαγλεηηθνχο πφινπο μεθηλνχλ ηέηνηεο καγλεηη-

θέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο θη εμαζθνχλ ηα θνξηία ηνπο). 

Αθνχ ζηελ θάζε ελεξγεηαθή ζηνηβάδα αληηζηνηρεί έλα ειεθηξφλην, άξα 

ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξνχλ λα έιμνπλ απηέο νη ηέζζεξηο 

πξψηεο ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο είλαη 32 ειεθηξφληα. 

 

5) Καηά ηελ ηξίηε Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζα εμαζθεζεί ε 

πέκπηε έιμε-ζπκπίεζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. Δμαηηίαο απηήο 

ζα δεκηνπξγεζνχλ λέα ζηξσκάησζε θαη λέα παξαγσγή κάδαο ηφζν ζην 

πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 

Σψξα ζα έρνπκε πέληε δηπινχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο ν έλαο δηπιφο ηέηνηνο πφινο ζα είλαη εμσηεξηθφο ηνπο. Απηφ ζα 

ζπκβεί ηφζν ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 

 

6) Καηά ηελ ηέηαξηε Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζα εμαζθε-

ζεί ε έθηε έιμε-ζπκπίεζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. Δμαηηίαο απ-

ηήο ζα δεκηνπξγεζνχλ λέα ζηξσκάησζε θαη λέα παξαγσγή κάδαο ηφζν 

ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 
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Σψξα ζα έρνπκε εμ (6) δηπινχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο ν έλαο δηπιφο ηέηνηνο πφινο ζα είλαη εμσηεξηθφο ηνπο. Απηφ ζα 

ζπκβεί ηφζν ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 

 

7) Καηά ηελ πέκπηε Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζα εμαζθεζεί 

ε έβδνκε έιμε-ζπκπίεζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. Δμαηηίαο απηήο 

ζα δεκηνπξγεζνχλ λέα ζηξσκάησζε θαη λέα παξαγσγή κάδαο ηφζν ζην 

πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 

Σψξα ζα έρνπκε επηά (7) δηπινχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, απφ 

ηνπο νπνίνπο ν έλαο δηπιφο ηέηνηνο πφινο ζα είλαη εμσηεξηθφο ηνπο. Απηφ 

ζα ζπκβεί ηφζν ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 

 

8) Καηά ηελ έθηε Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζα εμαζθεζεί ε 

φγδνε έιμε-ζπκπίεζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. Δμαηηίαο απηήο ζα 

δεκηνπξγεζνχλ λέα ζηξσκάησζε θαη λέα παξαγσγή κάδαο ηφζν ζην 

πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 

Σψξα ζα έρνπκε νθηψ (8) δηπινχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, απφ 

ηνπο νπνίνπο ν έλαο δηπιφο ηέηνηνο πφινο ζα είλαη εμσηεξηθφο ηνπο. Απηφ 

ζα ζπκβεί ηφζν ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 

Οη επηά άιινη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ζα είλαη κέζα ζην πξσηφλην 

ή ειεθηξφλην. 

 

Φηάλνπκε ινηπφλ ζηε έθηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, φπνπ 

ήδε έρνπκε ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην δχν εμσηεξηθνχο ηνπο πφινπο θαη 

άιινπο επηά δηπινχο εζσηεξηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Απηφ αθξηβψο επαιεζεχεη φηη ην πξσηφλην κπνξεί λα έρεη κέρξη επηά 

ζηνηβάδεο, ην αξραηφηεξν δειαδή πξσηφλην, ην νπνίν θέξεη θαη ηνπο επηά 

απηνχο δηπινχο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ 

πξνθχπηνπλ νη επηά δηαθνξεηηθέο ελεξγεηαθέο ηνπ ζηηβάδεο, φπσο εμεγή-

ζακε, θαηά ηελ θάζε ηεο άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ. 

Δπνκέλσο, απφ απηφ επαιεζεχεηαη πιήξσο ε Αγία Γξαθή πνπ κηιάεη 

γηα επηά εκέξεο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ.   

 

 

Δπνκέλσο, 

ζε φζν πξνεγνχκελε Φάζε δεκηνπξγήζεθαλ νη εζσηεξηθνί θαη εμσηε-

ξηθνί πφινη ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην, ηφζν πην πνιινχο δηπινχο εζσηε-

ξηθνχο πφινπο έρεη ην πξσηφλην-ειεθηξφλην, επεηδή ηφζν πεξηζζφηεξεο 

ζπκπηέζεηο δέρηεθε απφ ηα αιιεπάιιεια ζεκειηψδε ηφληα θαηά ηελ θάζε 

ηεο ζπκπίεζήο ησλ. 

Έηζη έρνπκε: 
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1) Αλ έρνπκε δχν π.ρ. αξρηθά πξσηφληα (=απηά πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζηελ Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ), ζα έ-

ρνπκε ζε απηά λα έρνπλ έλαλ εμσηεξηθφ δηπιφ πφιν θαη άιινπο επηά δη-

πινχο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο.  

Απηνχο ηνπο επηά εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηνπο απέθηεζαλ 

θαηά ηελ πηψζε θαη ζπκπίεζε ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπ-

λακηθψλ γξακκψλ πνπ απέθηεζαλ φηαλ απηέο έπεζαλ κε δχλακε πάλσ 

ηνπο δεκηνπξγψληαο-παξάγνληαο κάδα θαη δεκηνπξγνχζαλ επίζεο θάζε 

θνξά θαη λέα ζηξσκάησζε ή λέν θινηφ. πκπηέζηεθαλ δειαδή νθηψ θν-

ξέο, θη έηζη απέθηεζαλ επηά δηπινχο εζσηεξηθνχο πφινπο θαη δχν εμσηε-

ξηθνχο. 

Δπεηδή απηά ηα πξσηφληα είλαη θαη ηα πην παιηά, απηφο είλαη ν ιφγνο 

πνπ αξρίδνπλ λα «δηαιχνληαη» θαη λα παξάγνπλ ξαδηελέξγεηα. 

 

2) Αλ δχν άιια πξσηφληα δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Β΄ Φάζε ηεο πξψηεο 

Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζα έρνπκε έλαλ δηπιφ εμσηεξηθφ 

πφιν θαη άιινπο εμ (6) εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο. 

Απηνί νη εμ (6) δηπινί εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη δεκηνπξγήζεθαλ 

ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ εμ πηψζεσλ-ζπκπηέζεσλ ζηελ κάδα ηνπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ πνπ εμάζθεζαλ έηζη εμ 

θνξέο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπο πάλσ ζε απηά ηα 

πξσηφληα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ Β΄ Φάζε ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ. 

 

3) Αλ δχν άιια πξσηφληα δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Γ΄ Φάζε ηεο πξψηεο 

Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζα έρνπκε έλαλ δηπιφ εμσηεξηθφ 

πφιν θαη άιινπο πέληε (5) εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο. 

Απηνί νη πέληε (5) δηπινί εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη δεκηνπξγήζεθαλ 

ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ πέληε πηψζεσλ-ζπκπηέζεσλ ζηελ κάδα ηνπο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ πνπ εμάζθεζαλ έηζη 

πέληε θνξέο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπο πάλσ ζε απηά 

ηα πξσηφληα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ Γ΄ Φάζε ηεο Γεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ. 

 

Γηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πξσηνλίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ ίδηα 

ζπκπάληεηα επνρή είλαη φηαλ απηά δεκηνπξγήζεθαλ κε πην πνιχ θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ή κε πην πνιχ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ. 
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25. Η εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνδηθνύ ζσιήλα. 

 

 

Γηα κα δμύμε πημ βαζηά ημ παναπάκς ζέμα, πνέπεη κα ακαθαιέζμομε ζηεκ 

μκήμε μαξ ηεκ ελήγεζε ηεξ ιεηημονγίαξ ημο ζςιήκα Μπνάμοκ: 

«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 έρ9ηνπλ δη-

εχζπλζε θάζεηε πξνο ηε δηεχζπλζε ησλ πξνεγνπκέλσλ κε απνηέιεζκα 

λα πξνθαινχλ απφθιηζε ηεο δέζκεο θάζεηε πξνο ηελ πξνεγνχκελε απφ-

θιηζε. 
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Μεηαμχ αλφδνπ θαη θαζφδνπ ππάξρεη ε βνεζεηηθή άλνδνο ΒΑ. Με κε-

ηαβνιή ηεο ηάζεο ηεο επηηπγράλνπκε λα κηθξαίλνπκε ηε θσηεηλή θειίδα 

φζν κπνξνχκε. 

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. 

Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη έρνπκε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο (αθφκε-αθφκε 

θαη ε γε απμάλεη ηελ ηαρχηεηα ηξνρηάο ηεο φηαλ βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά 

θνληηλέο απνζηάζεηο σο πξνο ηνλ ήιην θαη π.ρ. ηνλ ρεηκψλα ζην βφξεην 

εκηζθαίξην έρνπκε ιηγφηεξεο ηηο κέξεο ηνπ). 

Δδψ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έρεη θαη κέξνο ηεο εξκελείαο ηνπ ν 

ζρεηηθφο λφκνο ηνπ Κέπιεξ(βιέπε παξαθάησ). 
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26. Η εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο ηαρύηεηαο ηεο Γεο ζηηο ζρεηη-

θά θνληηλέο απνζηάζεηο.  

Η εμήγεζε ηνπ δεύηεξνπ λόκνπ ηνπ Κέπιεξ. 

Η εμήγεζε ησλ ελεξγεηαθώλ γξακκώλ. 

Η εμήγεζε ησλ ελεξγεηαθώλ εκβαδώλ. 

Η εμήγεζε όηη ηα ζεκειηώδε ηόληα αιιειεπηδξνύλ θαηά ίζα θνξ-

ηία ελέξγεηαο, παξόηη κεηαμύ δύν ζπλόισλ ζεκειησδώλ ηόλησλ κπνξεί 

λα ππεξέρεη ην έλα έλαληη ηνπ άιινπ, εμαηηίαο ηνπ καγλεηηθνύ-

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θνξεζκνύ ηνπο. 

 

 

Με άιια ιφγηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απμάλεη ην καγλεηη-

θφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

Ηιίνπ θαη Γεο. Έηζη φζν πην πνιχ ε Γε πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ηζρπξφηεξα δέρεηαη ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

άπσζήο ηεο απφ ηνλ Ήιην, νπφηε ηφηε επηηαρχλεη πην πνιχ θαη θηλείηαη 

πην γξήγνξα ζηελ ηξνρηά ηεο. 

Με απιά ιφγηα, ιέκε ηα εμήο: 

 

Ο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Kepler ιέγεη: «Η επηβαηηθή αθηίλα πνπ ζπλ-

δέεη ηνλ ήιην κ’ έλα πιαλήηε θαηά ηελ θίλεζή ηνπ γύξσ απ’ απηόλ 

δηαγξάθεη ζε ίζνπο ρξόλνπο ίζα εκβαδά». 

Απηφ εμεγείηαη  επεηδή ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην 

έλα είδνο καγλεηηθνχ θνξηίνπ κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ ηα θάλεη λα απσζνχληαη 

κεηαμχ ηνπο (νκψλπκν καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν, ζηηο ζρεηη-

θά θνληηλέο απνζηάζεηο).  

ηηο καθξηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην άιιν είδνο καγλεηηθνχ 

θνξηίνπ κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ ηα θάλεη λα έιθνληαη (εηεξψλπκν καγλεηηθφ 

θνξηίν, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο). 

 

Σν φηη ζε ίζνπο ρξφλνπο ε ηαρχηεηα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ ζψκαηνο 

γξάθεη ίζηα εκβαδά, απηφ εμεγείηαη επεηδή ηα ζεκειηψδε θνξηία ζην ε-

ζσηεξηθφ ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ, είλαη ίζα ζε ελέξγεηα (φπσο θαη παξα-

πάλσ αλαθέξακε, π.ρ. θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξν-

λίσλ (βι. θεθάιαην-ελφηεηα πην πάλσ ζην ίδην-παξφλ βηβιίν κε ηίηιν: «Η 

εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα απφ 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ φηαλ βξίζθνληαη ζε δχν ίζεο κάδεο.Η 

εμήγεζε φηη ην πξσηφλην είλαη κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο απφ ην ειεθηξφλην 

παξφηη θαη ηα δχν θέξνπλ ίζεο ηηκέο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, αιιά 

αληίζεηεο.Με ηελ αχμεζε ηνπ θξχνπ ζηα κέηαιια κεηψλεηαη ε δηαθνξά 

δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ πφισλ ηεο κπαηαξίαο θαζψο κεηψλεηαη θαη ε ηηκή 

ηεο ηάζεο ζηελ θάζνδν θαη δελ έρνπκε ξνή ειεθηξνλίσλ»). 
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Δθεί εμεγήζακε φηη ε κάδα κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή ζην πξσηφλην 

θαη ζην ειεθηξφλην, αιιά ε ελέξγεηά ηνπο είλαη ίζε θαη γη’ απηφ ην ειε-

θηξφλην παξφηη είλαη ηφζν κηθξφηεξν απφ ην πξσηφλην, φκσο νη ηηκέο ηεο 

ελέξγεηάο ηνπο, π.ρ. ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (πνπ νθείιεηαη ζηα ζεκειηψδε 

ηφληα) είλαη ίζεο (θνξηία: +qθαη–q). 

Δπνκέλσο, ηα δχν ζχλνια ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πξσηνλίνπ φζν θαη ηνπ ειεθηξνλίνπ (ζπλνιηθήο ελέξγεηαο ηνπ θαζελφο 

ηέηνηνπ ζπλφινπ ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ) είλαη ίζα κέζα ζηνπο 

εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηφζν ηνπ πξσηνλίνπ, φζν θαη ηνπ ειε-

θηξνλίνπ. 

Απηά ινηπφλ ηα δχν ζχλνια ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ πξσηνλίνπ, αιιε-

ιεπηδξνχλ κε ηα άιια δχν ζχλνια ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ ειεθηξνλίνπ 

(φπσο παξαπάλσ εμεγήζακε ζην ίδην απηφ βηβιίν). 

Δμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο έρνπκε ηηο έιμεηο θαη απψζεηο 

ησλ, πνπ, φκσο, επεηδή γίλνληαη απφ ίζα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ, ζα 

αλαπηχμνπλ ίζεο ηαρχηεηεο θίλεζεο σο πξνο ην θέληξν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ηνπ πξσηνλίνπ. Απηέο νη ηαρχηεηεο ιέγνληαη ελεξγεηαθέο ηαρχηε-

ηεο. 

 

Δπίζεο, 

ζην ακέζσο πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα κε ηίηιν: «Η εμήγεζε ηεο 

επηηάρπλζεο ηεο ηαρχηεηαο ηεο Γεο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο.Η 

εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο.Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνδηθνχ ζσιήλα», αλαθέξακε 

ηα εμήο: 

«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». 

Οη ελεξγεηαθέο ηαρχηεηεο δειαδή δελ θηλνχληαη κφλνλ ζε επζεία 

γξακκή, αιιά κπνξνχλ λα θηλνχληαη θαη ζε έιιεηςε, ηδίσο φηαλ έρνπκε 

δεχγε απηψλ, πνπ αιιεινεμαξηψληαη. 

ηελ πεξίπησζε απηή δηαηίζεληαη ίζεο ελέξγεηαο θνξηία ζε θάζε ζηηγ-

κή ηεο ελεξγνπνίεζήο ησλ, επεηδή απηά είλαη ίζα, ηφζν θαζψο έιθνληαη, 

φζν θαη φηαλ απσζνχληαη (θαζψο απσζνχληαη θαη πάιη έιθνληαη δεια-

δή), αλεμάξηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ.  

Έηζη, νη ελεξγεηαθέο ηαρχηεηεο ζα είλαη ίζεο είηε εμαζθνχληαη ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, είηε εμαζθνχληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο. 
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Δμαηηίαο απηνχ, επεηδή ηα πξσηφληα-ειεθηξφληα ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο θέξνπλ ίζα θνξηία θαη έρνπλ ίζεο δπλάκεηο ε-

λέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ, δηαγξάθνπλ ζε ίζνπο ρξφλνπο ίζα εκβαδά. 

Σα ίζα εκβαδά πξνθχπηνπλ επεηδή νη ελεξγεηαθέο γξακκέο ζαξψλνπλ εκ-

βαδά φηαλ εμαζθνχληαη θαηά αιιεινεπηδξψληα δεχγε, αλαθέξνληαη δε-

ιαδή ηφηε ζε εκβαδά, κηιάκε γηα ελεξγεηαθά εκβαδά θαη φρη γηα απιέο 

ελεξγεηαθέο γξακκέο, φηαλ έρνπκε δεχγε ηέηνησλ αιιεινεπηδξψλησλ 

δεπγψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δχν νπξάληα ζψκαηα ή απφ έλα πξσηφλην 

θαη έλα ειεθηξφλην. 

Λέκε δειαδή φηη έρνπκε γξακκέο ελέξγεηαο πνπ ζαξψλνπλ ηνλ ρψξν 

θαη ιέγνληαη ελεξγεηαθέο γξακκέο. Η ζάξσζε πνπ πξνθαινχλ νη ελεξ-

γεηαθέο απηέο γξακκέο είλαη εκβαδά. Κη επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ 

αιιειεπηδξνχλ είλαη ίζα (αθνχ δεκηνπξγνχλ καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξεζκφ), αλεμάξηεηα αλ ην έλα είδνο είλαη πεξηζζφ-

ηεξν απφ ην άιιν ζε ελέξγεηα-θνξηίν, έρνπκε ηφηε ηελ ζάξσζε λα αζθεί-

ηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε απηή ίζσλ θνξηίσλ ελέξγεηαο ζεκειησδψλ 

ηφλησλ.  

Έηζη, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ε ζάξσζε απηή ηξέρεη πεξηζ-

ζφηεξν, αθνχ απμάλεηαη ε ηαρχηεηα θίλεζήο ησλ, ελψ φζν απνκαθξχλν-

ληαη κεηαμχ ηνπο ηα ζεκειηψδε ηφληα, κεηψλεηαη θαη ε ηαρχηεηά ηνπο (ιφ-

γσ ηεο αχμεζεο ηεο κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο), ελψ ε δηαηηζέκελε πνζφηε-

ηα ελέξγεηαο παξακέλεη ίζε θη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζε ίζνπο ρξφλνπο 

γξάθνπλ ίζα εκβαδά, φπσο ιέγεη ν παξαπάλσ δεχηεξνο λφκνο ηνπ Κέ-

πιεξ. Κη απηφ γίλεηαη, φπσο ήδε εμεγήζακε, εμαηηίαο ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξεζκνχ ηνπο. 
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27. Η εμήγεζε ηνπ πξώηνπ λόκνπ ηνπ Κέπιεξ. 

Η εμήγεζε ηεο έθθεληξεο θίλεζεο ησλ πιαλεηώλ. 

Η εμήγεζε όηη ν Ήιηνο βξίζθεηαη ζηελ κηα εζηία θη όρη ζην θέληξν 

ηνπ Ηιηαθνύ πζηήκαηνο. 

 

 

Ο πξώηνο λόκνο ηνπ Kepler ιέγεη: «Οη ηξνρηέο ησλ πιαλεηώλ είλαη 

ειιείςεηο ζηελ κία εζηία ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ν ήιηνο». 
 

Η δεκηνπξγία ηεο ειιεηπηηθήο θίλεζεο, εμεγήζακε φηη νθείιεηαη ζην 

φηη έρνπκε δχν εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ζηνπο πιαλήηεο. 

Δπίζεο, ζηνλ Ήιην έρνπκε δχν ηέηνηα εζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ζε-

κειησδψλ ηφλησλ. 

Πην πάλσ εμεγήζακε αλαιπηηθά θαη βήκα-βήκα ηελ θίλεζε-ηξνρηά 

ελφο πιαλήηε γχξσ απφ ηνλ Ήιην, πνπ είλαη αθξηβψο φπσο ελφο ειεθηξν-

λίνπ γχξσ απφ ην πξσηφληφ ηνπ (βιέπε θεθάιαην-ελφηεηα 17ηνπ παξφ-

ληνο βηβιίνπ κε ηίηιν: «17. Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο-ζηξνθήο ησλ δχν ε-

ζσηεξηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο, ζηα δηάθνξα ζεκεία-ζέζεηο ηεο πεξη-

ζηξνθήο ηεο σο πξνο ηνλ Ήιην. Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ δχν ε-

ζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο, σο πξνο ηνπο δχν εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηνπ Ήιηνπ καο, ζηα δηάθνξα Ογδνεκφξηα θαη 

ζηελ ηξνρηά ηεο γεληθφηεξα»). 

Δπνκέλσο,  

Σν νπξάλην ζψκα, π.ρ. Γε) θαζψο έιθεηαη απφ ηνλ Ήιην, απσζείηαη 

θηφιαο, νπφηε εθηφο απφ ηελ έιμε απηή έρνπκε θαη ηελ άπσζε, παξφηη 

αζζελήο ε άπσζε. 

Δπίζεο, φηαλ ην νπξάλην ζψκα απσζείηαη απφ άιιν, π.ρ. ε Γε απφ ηνλ 

Ήιην, ηφηε παξφηη απσζείηαη έιθεηαη ζπγρξφλσο, κε αζζελή έιμε. 

Η παξαπάλσ έιμε-άπσζε θαη άπσζε-έιμε δεκηνπξγεί ηελ έθθεληξε 

ηξνρηά ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ ζψκαηνο. 

 Μάιηζηα ε πεξηζηξνθή ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, νθείιεηαη 

αθξηβψο ζε απηέο ηηο δπλάκεηο έιμεο-άπσζεο, αιιά θαη άπσζεο-έιμεο 

Έηζη εμεγείηαη ε έθθεληξε θίλεζε πνπ θάλεη ε ζειήλε πξνο ηελ γε 

καο ή ε γε καο πξνο ηνλ ήιηφ καο. Απηή είλαη ε εμήγεζε ηεο ειιεηπηηθήο 

πνξείαο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ άιια. 

Ο ίδηνο λφκνο ιέγεη φηη ζηελ κία εζηία είλαη ν ήιηνο. Η εμήγεζε απηνχ 

είλαη φηη ε εμάζθεζε ηνπ καγλεηηθνχ θνξηίνπ άπσζεο κεηαμχ ηνπ ειίνπ 

θαη ελφο πιαλήηε (ή θαη ησλ πιαλεηψλ) δελ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ήιην 

πξνο ηνλ πιαλήηε, αιιά γίλεηαη ακνηβαία πνπ ζεκαίλεη φηη γίλεηαη θαη 

απφ ηνλ πιαλήηε πξνο ηνλ ήιην. Απηή ε ακνηβαία άπσζε ησλ πιαλεηψλ 

πξνο ηνλ ήιην είλαη ε αηηία λα απσζείηαη ζπγρξφλσο ην βαξπηηθφ θέληξν 

ηνπ ειίνπ καο απσζνχκελν απφ ηνπο πιαλήηεο ηνπ θαη έηζη ν Ήιηνο λα 

κε βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ειηαθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά ζηελ κία ηνπ 

εζηία. 
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28. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ξαδηελέξγεηαο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππξήλσλ ηνπ ζηνηρείνπ ειίνπ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξγνύο αθηηλνβνιίαο, εηδη-

θόηεξα από ηελ αθηηλνβνιία α, θαη ηελ έιμε κάδαο από ηνλ γύξσ ηνπο 

ρώξν. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ειεθηξνλίσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξγνύο αθηηλνβνιίαο, εηδηθόηεξα από ηελ αθηη-

λνβνιία β, θαη ηελ έιμε κάδαο από ηνλ γύξσ ηνπο ρώξν. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε έλλνηα ησλ αθηίλσλ γ. 

ηαλ έρνπκε έιμε θαζαξήο ζρεδόλ κνξθήο ελέξγεηαο ζεκειησδώλ 

ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ, ηόηε απηά 

ηα ζεκειηώδε ηόληα (πνπ δελ θέξνπλ παξά ειαρηζηόηαηε ελέξγεηα) 

έιθνληαη θαηά ίζεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο. 

Αληίζεηα, αλ απηά ηα θνξηία ζεκειησδώλ ηόλησλ θέξνπλ θαη κάδα, 

έιθνπλ δειαδή «ζρεηηθά» κεγάια θνξηία κάδαο, ηόηε εθηξέπνληαη 

είηε δεμηά είηε αξηζηεξά. 

Ο ππνινγηζκόο ηεο κάδαο πνπ θέξνπλ-έιθνπλ καδί ηνπο ηα ζεκε-

ιηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ.  

 

 

« § 341. Φύζε ησλ ζσκαηίσλ α θαη β. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θχζεο 

ησλ ζσκαηίσλ α θαη β εθηεινχκε ην εμήο πείξακα: Παίξλνκε πνζφηεηα 

δηαθφξσλ ξαδηελεξγψλ νπζηψλ θαη ηνπνζεηνχκε εκπξνζηά απφ απηή 

δηάθξαγκα απφ κνιχβη, πνπ θέξεη νπή (ζρ. 452).  

 

 
 

Έηζη, θαζνξίδεηαη κηα θιεπηή δέζκε, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα πεξλάεη 

κέζα απφ έλα καγλεηηθφ πεδίν, ηνπ νπνίνπ ε δηεχζπλζε είλαη θάζεηε 

πξνο ηελ δέζκε.  

Παξαηεξνχκε φηη ε δέζκε ησλ ζσκαηίσλ αλαιχεηαη ζε δχν. 
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Η κία απφ απηέο εθηξέπεηαη αζζελψο απφ ην καγλεηηθφ πεδίν θαη θαηά 

θνξά, πνπ αληηζηνηρεί ζε θηλνχκελα ζσκάηηα, ζεηηθά θνξηηζκέλα (ζσκά-

ηηα α). 

Η άιιε εθηξέπεηαη ηζρπξά θαη θαηά αληίζεηε θνξά, ζπλεπψο απνηειεί-

ηαη απφ θηλνχκελα ζσκάηηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα (ζσκάηηα β). 

Αλάινγν αλάιπζε ηεο δέζκεο παξνπζηάδεηαη, φηαλ απηή πεξάζεη απφ 

ειεθηξηθφ πεδίν. 

Με ηέηνηα πεηξάκαηα βξέζεθε φηη ηα ζσκάηηα α είλαη απηά ηα ίδηα ζσ-

κάηηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο ππξήλεο ηνπ αηφκνπ ηνπ ειίνπ. Δπνκέ-

λσο, θαηά ηελ § 336, θάζε έλα ζσκάηην α ζ απνηειείηαη απφ δχν πξσηφ-

ληα θαη δχν λεηξφληα θαη ζα ζπκβνιίδεηαη κε ην ζχκβνιν 
2
4α. 

Αλάινγεο κεηξήζεηο απέδεημαλ φηη ηα ζσκάηηα β είλαη ειεθηξφληα. Δ-

πεηδή ην ειεθηξφλην θέξεη θνξηίν, ίζν κε -1∙eθαη κάδα ακειεηέα (1840 

πεξίπνπ θνξέο κηθξφηεξε ηεο κάδαο αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ), ηα ζσκάηηα 

β ζπκβνιίδνληαη κε ην ζχκβνιν 
o

-1e. 

 

§ 342. Φύζε ησλ αθηίλσλ γ. πσο είπακε, νξηζκέλνη ξαδηελεξγνί ππ-

ξήλεο εθπέκπνπλ, εθηφο απφ ηα ζσκάηηα α ή β, θαη ειεθηξνκαγλεηηθά 

θχκαηα. Σα θχκαηα απηά έρνπλ κήθνο θχκαηνο κηθξφηεξν απφ ην κήθνο 

θχκαηνο ησλ ζθιεξφηεξσλ αθηίλσλ Roentgen θαη νλνκάδνληαη αθηίλεο γ. 

Οη αθηίλεο απηέο –φπσο θαη νη αθηίλεο Roentgen-, φηαλ πεξλνχλ  κέζα 

απφ αέξηα, πξνθαινχλ ηνληζκφ ζε απηά. πσο ππνδεηθλχεηαη θαη ζην 

ζρήκα 452, νη αθηίλεο γ δελ είλαη δπλαηφ λα εθηξαπνχλ απφ καγλεηηθφ (ή 

ειεθηξηθφ) πεδίν, επεηδή δελ πξφθεηηαη γηα θνξηηζκέλα ζσκάηηα, αιιά 

γηα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 

Οη αθηίλεο γ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ θχκαηφο ησλ, είλαη πεξηζζφηεξν δηεηζ-

δπηηθέο θαη απφ ηηο ζθιεξφηεξεο αθηίλεο Roentgen, θαη κπνξνχλ λα δηα-

πεξάζνπλ ζηξψκαηα κνιχβδνπ, πάρνπο αξθεηά εθαηνζηφκεηξα. Οη αθηί-

λεο γ ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο θαη νη αθηίλεο Roentgen, γηα αθηηλνζεξα-

πεία». 

«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. 367-368. Η κεηάθξαζε ζηελ δεκνηηθή έγηλε 

απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα θ. Γξάθν Υαξάιακπν.   

 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

Η δηεχζπλζε θίλεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο α, είλαη πξνο ηα αξηζηεξά, ή εί-

λαη αληίζεηε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ καο. 

Απηή ε αθηηλνβνιία είλαη ζσκάηηα α, ηα νπνία θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξη-

θφ θνξηίν. 
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Λέκε ινηπφλ φηη ε αθηηλνβνιία απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ζσκάηηα α 

θέξεη ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θέ-

ξνπλ ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ έιθνπλ θαη χιε-κηθξνκάδα κέζσ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ κε ηελ 

νπνία είλαη θνξηηζκέλε απηή θαη ηελ έιθνπλ καδί ηνπο, νπφηε παξάγνπλ 

ηα ζσκάηηα α. 

Δμεγήζακε, επίζεο, φηη θάζε είδνπο αθηηλνβνιίαο θέξεη θαη ηα δχν εί-

δε ζεκειησδψλ ηφλησλ, δειαδή θάζε αθηηλνβνιία θέξεη θαη ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ, αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Γη’ απηφ θαη ε 

ζηξνθή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ είλαη αλνηρηή, θαζψο απσ-

ζνχληαη, επεηδή δελ έιθνπλ πνιχ κάδα.  

Με βάζε ηελ γσλία-θιίζε ηεο έιιεηςήο ησλ κπνξνχκε λα ππνινγί-

ζνπκε θαη ην βάξνο-κάδα πνπ κεηαθέξνπλ. 

 

ηαλ ινηπφλ εμαζθείηαη άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ηφηε 

παξάγεηαη ε πίεζε, ελψ ζπγρξφλσο παξάγεηαη θαη ζεξκφηεηα. Η απνξξφ-

θεζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ γεηηνληθά άηνκα-κφξηα-ζψκαηα ζεκαίλεη φηη 

ηα απσζεζέληα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ ζεκειηψδε ηφληα, ίδηα κε απηά 

(ηα απσζεζέληα). 

Η ξαδηελεξγή αθηηλνβνιία, εμεγήζακε, πξνέξρεηαη απφ πξσηφληα-

ειεθηξφληα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηελ Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο 

ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ θαη ήδε έρεη εμαζζελήζεη ην θνξηίν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ηνπο, ιφγσ ηεο εθπνκπήο ζεκειησδψλ ηφλησλ θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο βαξχηεηάο ησλ (ζπζηνιή θαη δηαζηνιή κε κεηαθνξά πν-

ζφηεηεο ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξνο ηνλ έμσ ησλ πξσηνλίσλ-

ειεθηξνλίσλ ρψξν) (Φπζηθά, ζε επφκελεο Φάζεηο, κέζα ζηνπο ππξήλεο 

ησλ άζηξσλ έρεη δεκηνπξγεζεί επίζεο ξαδηελεξγά ζηνηρεία, γηα ηα νπνία 

φκσο δελ κηιήζακε αθφκε, δελ θηάζακε εθεί). 

Δπνκέλσο, ε εθπνκπή ξαδηελέξγεηαο ζεκαίλεη ηελ κεηαθνξά πνζφηε-

ηαο ζεκειησδψλ θνξηίσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο ηνλ εμσηεξηθφ πιένλ ρψξν ηφζν ησλ πξσηνλί-

σλ, φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ 

Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. Μεηαγελέ-

ζηεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ξαδηελεξγά ζηνηρεία ιφγσ ηεο πίεζεο ζην ε-

ζσηεξηθφ ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ (π.ρ. Γεο, πάιη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν: 

δειαδή θαηά ηελ θάζεο ηεο βαξχηεηαο έρνπκε ζπζηνιή θαη κεηά δηαζην-

ιή. Λφγσ ηεο ζπκπίεζεο ησλ αηφκσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ησλ πξσηνλίσλ 

θαη ειεθηξνλίσλ, απηά ηα έηζη ζπγθξνπφκελα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα 

έρνπλ θαηαπνλεζεί θαη ήδε δηαθεχγεη απφ απηά αξθεηή ελέξγεηα ππφ 

κνξθή ξαδηελέξγεηαο θαηά ηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο ηεο βαξχηεηαο ηεο 

Γεο, Ηιίνπ θ.ιπ.). 
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Έηζη, θαηά ηελ ξαδηελέξγεηα εθπέκπνληαη, ή θαιχηεξα απσζνχληαη, ηα 

ζεκειηψδε ηφληα απφ ηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα θαη εηδηθφηεξα απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο, θαηά ηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο ηεο βαξχ-

ηεηάο ηνπο. 

Έηζη, ηφζν απφ ην πξσηφλην φζν θαη απφ ην ειεθηξφλην εθείλα πνπ έ-

ρνπλ δεκηνπξγεζεί ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, παξάγεηαη ξαδηελέξγεηα.  

Έζησ ινηπφλ έλαο ππξήλαο παξάγεη ξαδηελέξγεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απσζνχ-

ληαη απφ απηφλ. 

Καηά ηελ θάζε ηεο παξαγσγήο ησλ, απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα απσ-

ζνχληαη. Έηζη, θαηά ηελ άπσζή ηνπο απηή, ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θέ-

ξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλί-

σλ ζα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ κηα θαηεχζπλζε, ελψ ηα άιια, ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα πνπ θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ κηα θαηεχζπλζε. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

α) Βιέπνπκε φκσο φηη ε εθπεκπφκελε-απσζνχκελε αθηηλνβνιία α 

(άιθα) θέξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζσκάηηα ηεο 

αθηηλνβνιίαο α είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, γηαηί απηά θέ-

ξνπλ ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, φπσο εμεγήζακε ήδε. (Σα ζσκάηηα α 

είλαη ππξήλεο ηνπ αηφκνπ ειίνπ, επνκέλσο σο ππξήλεο θέξνπλ ην ζεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν). 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ φκσο, αθνχ απσζεζνχλ θαη απν-

καθξπλζνχλ απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, έιθνπλ ηψξα κά-

δα απφ ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν θαη έηζη «επελδχνληαη» κε κάδα, αθνχ εμα-

ζθνχλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν βαξχηεηα νιφγπξά ηνπο. Σφηε δεκηνπξ-

γνχλ ππξήλεο ηνπ αηφκνπ ηνπ ειίνπ θαη θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Δπεηδή φκσο ε αξρηθή ελέξγεηά ηνπο, ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, ζηελ ζπλέρεηα δελ εμαζθείηαη κεηαμχ 

ηνπο ην απσζηηθφ πεδίν, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, έιθνπλ θαη 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη έηζη δεκηνπξγνχλ ηνπο ππξήλεο ηνπ 

αηφκνπ ηνπ ειίνπ. Οη έηζη δεκηνπξγνχκελνη ππξήλεο ηνπ αηφκνπ ηνπ ε-

ιίνπ θέξνπλ πάιη δχν πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, κε ηζρπξφηεξν φκσο 

ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

 

β) Βιέπνπκε φκσο φηη ε εθπεκπφκελε-απσζνχκελε αθηηλνβνιία β (βή-

ηα) θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζσκάηηα ηεο 

αθηηλνβνιίαο β είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, γηαηί απηά 

θέξνπλ ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, φπσο εμεγήζακε ήδε. (Γξάθεθε 

πην πάλσ φηη: «Αλάινγεο κεηξήζεηο απέδεημαλ φηη ηα ζσκάηηα β είλαη ε-

ιεθηξφληα», δειαδή θέξνπλ ην αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν). Άιισζηε, ηα 

ζσκάηηα β, σο ειεθηξηθά αληίζεηα κε ηα ζσκάηηα α θηλνχληαη ζε αληίζε-

ηεο δηεπζχλζεηο). 
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Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ φκσο, αθνχ απσζεζνχλ θαη α-

πνκαθξπλζνχλ απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, έιθνπλ ηψξα κά-

δα απφ ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν θαη έηζη «επελδχνληαη» κε κάδα, αθνχ εμα-

ζθνχλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν βαξχηεηα νιφγπξά ηνπο. Σφηε δεκηνπξ-

γνχλ ειεθηξφληα πνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Δπεηδή φκσο ε αξρηθή ελέξγεηά ηνπο, ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, ζηελ ζπλέρεηα δελ εμαζθείηαη κεηαμχ 

ηνπο ην απσζηηθφ πεδίν, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνπλ θαη 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη έηζη ηα δεκηνπξγνχκελα λέα ειεθηξφληα 

θέξνπλ πάιη δχν πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ, κε ηζρπξφηεξν φκσο ηνλ 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ ηνπο πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

ζνλ αθνξά ηα θνξηία ηεο κάδαο πνπ έιθνπλ  ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ, απηά κπνξνχκε λα ηα ππνινγίζνπκε κε βάζε ηελ ηξνρηά 

ηεο έιιεηςεο πνπ δηαγξάθνπλ θαζψο θηλνχληαη ζε θπθιηθφ ηνκέα πξνο ηα 

δεμηά ηεο παξαπάλσ εηθφλαο καο ( βι. ζρ. 452). 

 

γ) Σα δχν πξνεγνχκελα είδε αθηηλνβνιηψλ πνπ είδακε, δειαδή νη α-

θηίλεο α θαη νη αθηίλεο β, απσζνχληαη θαη παίξλνπλ αληίζεηεο θαηεπζχλ-

ζεηο επεηδή θέξνπλ κεγάιεο «ζρεηηθά» πνζφηεηεο κάδαο. Σα ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ δειαδή πνπ απνηεινχλ ηηο αθηηλνβνιίεο α έιθνπλ θαη 

κάδα θη επίζεο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ απνηεινχλ ηηο 

αθηίλεο β, επίζεο έιθνπλ κάδα. Λέκε δειαδή φηη ε εθηξνπή ησλ δχν πα-

ξαπάλσ αθηηλνβνιηψλ νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο «ζρεηηθά» πνζφηεηεο κά-

δαο πνπ θέξνπλ. ηελ νπζία απσζνχληαη νη θνξηηζκέλεο κε ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ κάδεο ησλ πξσηνλίσλ (=πνπ είλαη θνξηηζκέλεο κε ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ), κε ηηο θνξηηζκέλεο κε ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ κάδεο ησλ ειεθηξνλίσλ (=πνπ είλαη θνξηηζκέλεο κε ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ). Λφγσ δειαδή ησλ καδψλ πνπ έιθνπλ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα, εμαηηίαο απηψλ απσζνχληαη νη κάδεο ησλ πξνο αληίζεηεο θαηεπ-

ζχλζεηο. 

Δπνκέλσο, ιέκε φηη νη αθηηλνβνιίεο α νθείινληαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα 

απφ ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

πνπ έιθνπλ θαη ζρεηηθά κεγάιεο κάδεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ δνκηθνχ ιί-

ζνπ ηνπ πξσηνλίνπ. 

Δπίζεο, ιέκε φηη νη αθηηλνβνιίεο β νθείινληαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα 

απφ ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

πνπ έιθνπλ θαη ζρεηηθά κεγάιεο κάδεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ δνκηθνχ ιί-

ζνπ ηνπ πξσηνλίνπ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο αθηηλνβνιίεο πνπ δελ έιθνπλ κεγάια «ζρε-

ηηθά» θνξηία κάδαο, αιιά έιθνπλ ειαρηζηφηαηα θνξηία κάδαο, ίζα-ίζα 

πνπ κφιηο αθήλνπλ ην ίρλνο ηνπο. 

Απηέο νη αθηηλνβνιίεο είλαη ζρεδφλ θαζαξήο κνξθήο ελέξγεηα ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

Απηέο ινηπφλ νη αθηηλνβνιίεο είλαη νη αθηηλνβνιίεο γ (γάκα). 
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Απηέο νη αθηηλνβνιίεο, φπσο εμεγήζακε πην πάλσ, (βιέπε ην 9ν Κε-

θάιαην-Δλφηεηα ηνπ ίδηνπ 5νπ Βηβιίνπ καο, κε ηίηιν: «9. Σν καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπ ελφο είδνπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο κηαο 

δπλακηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο γξακκήο ηνπ πεδίνπ, αληηδξά (=έιθεηαη) 

κε ίζεο ελέξγεηαο θνξηίν ηεο άιινπ είδνπο θνξηίνπ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ.Δπεηδή 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.Σα ζεκειηψδε ηφληα 

απσζνχληαη θάζεηα πξνο ην επίπεδν ηνπ ηζεκεξηλνχ ηεο Γεο, ην νπνίν ην 

επίπεδν νξίδεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπο, φπνπ θηλνχληαη (έιθνληαη αιιά θαη 

απσζνχληαη) νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί ηεο πφινη.Η εμήγεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ δχν καγλεηηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο.Η εμήγεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Γεο»), 

έρνπλ ηελ εμήο ηδηφηεηα: 

Έιθεηαη ίζν θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ κε ίζν θνξηίν-

ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, φπσο εμεγήζακε, φηαλ είλαη 

ζρεδφλ θαζαξήο κνξθήο ελέξγεηα. 

Γηα ην ίδην ζέκα λα ζπκεζνχκε θαη ηα φζα ζεκαληηθφηαηα πνπ αλαθέ-

ξακε ζην παξαπάλσ Κεθάιαην-Δλφηεηα 26, ηνπ ίδηνπ 5νπ Βηβιίνπ καο κε 

ηίηιν: «26. Η εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο ηαρχηεηαο ηεο Γεο ζηηο ζρε-

ηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Η εμήγεζε ηνπ δεχηεξνπ λφκνπ ηνπ Κέπιεξ.Η 

εμήγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ γξακκψλ.Η εμήγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ εκβα-

δψλ.Η εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα αιιειεπηδξνχλ θαηά ίζα θνξηία 

ελέξγεηαο, παξφηη κεηαμχ δχν ζπλφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ κπνξεί λα π-

πεξέρεη ην έλα έλαληη ηνπ άιινπ, εμαηηίαο ηνπ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξεζκνχ ηνπο». 

 

Αληίζεηα, αλ απηά ηα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ θέξνπλ θαη κάδα, έι-

θνπλ δειαδή ζρεηηθά κεγάια θνξηία κάδαο, ηφηε εθηξέπνληαη είηε δεμηά 

είηε αξηζηεξά, φπσο εμεγήζακε πην πάλσ. 

Δπνκέλσο, νη αθηηλνβνιίεο γ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε ζρεδφλ θα-

ζαξή κνξθή ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ πνπλ έιθνληαη. 

Σν φηη ηα ζεκειηψδε απηά ηφληα δελ έρνπλ ειρζεί κε άιια ηέηνηα ίδηα, 

ψζηε λα κε ππάξρνπλ ζε θαζαξή κνξθή, απηφ νθείιεηαη ζην φηη πξψηα 

παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα κε ηέηνηα ηαρχηεηα, ψζηε δελ πξνιαβαίλνπλ 

λα έιμνπλ θαλ χιε. Η ηαρχηεηά ηνπο απηή είλαη ηξνκαθηηθή θαη είλαη πν-

ιχ κεγαιχηεξε, επνκέλσο θαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο, πνπ είλαη 

φπσο απηή ησλ ζσκαηίσλ β ζην παξαπάλσ ζρήκα 452. 
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Απηφ ην θαηλφκελν, ην αλαιχζακε θαη εηδηθφηεξα ζην θεθάιαην ησλ 

ζεηζκψλ, ηδηαίηεξα ζηελ παξαγσγή ηνπ πξψηνπ ηζρπξφηαηνπ ζεηζκηθνχ 

θχκαηνο, ηνπ θαζαξνχ δειαδή ζρεδφλ ελεξγεηαθνχ θχκαηνο. Δπεηδή θη 

εθεί, ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο πιαθψλ ηεο Γεο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα, ηα πξψηα παξαγφκελα θχκαηα παξάγνληαη κε ηέηνηα ηαρχηεηα πνπ 

δελ πξνιαβαίλνπλ θαλ λα έιμνπλ χιε θαη γη’ απηφ έιθνπλ χιε θαηά ηελ 

πνξεία ηνπο, ηελ νπνία ηαξαθνπλνχλ ηφζν ηζρπξά πνπ πξνθαινχλ ηεξά-

ζηηα θαηλφκελα (ηζνπλάκη, αλεκνζηξφβηινπο θ.ιπ.). 

Δπνκέλσο, ε αθηηλνβνιία γ, είλαη ζεκειηψδε ηφληα ζηελ θαζαξή ζρε-

δφλ κνξθή ηνπο. 
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29. Η εμήγεζε ηεο θαηάξξεπζεο ησλ δνκηθώλ ιίζσλ ή ππναηνκη-

θώλ ζσκαηηδίσλ, ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο θαηάξξεπζεο ησλ άζηξσλ-

πιαλεηώλ. 

Από ηη απνηεινύληαη νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

Η έλλνηα ηεο καγλεηηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο  κηθξνκάδαο. 

Η εμήγεζε όηη νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπ-

λακηθέο γξακκέο απνηεινύλ ηα ηειεπηαία όξηα ηνπ ζύκπαληόο καο, 

θαη ε εμήγεζε όηη θακκηά κνξθή ελέξγεηαο ηνπ ζύκπαληόο καο, όζν 

ηζρπξή θη αλ είλαη δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη ηα όξηα ηνπ ζύκπαληόο 

καο. 

Η ηεθκεξίσζε όηη ε ζεσξία ηεο ζπλερνύο θαη ζπλερνύο δηαζηνιήο 

ηνπ ζύκπαληόο καο δελ ηζρύεη. 

Η εμήγεζε όηη ην θσο ή άιιε πςειήο ελέξγεηα αθηηλνβνιία θ.ιπ. 

όηαλ αλαθιάηαη ζηα ζπκπάληεηεο γξακκέο αλαθιάηαη θαηά ζθαηξηθό 

ηξόπν θαη θηλείηαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. 

Η απόδεημε όηη ην ζύκπαλ καο έρεη ζρήκα έιιεηςεο θαη ε απόδεημε 

όηη θέξεη δύν ζπκπάληεηνπο πόινπο.  

Η εμήγεζε όηη νη καύξεο ηξύπεο δελ κπνξνύλ λα δηνρεηεύζνπλ ηελ 

ελέξγεηά ηνπο ή ηα όπνηα ζσκαηίδηά ηνπο έμσ από ην ππάξρνλ ζύ-

κπαλ. 

 

 

ην ακέζσο πξνεγνχκελν Κεθάιαην-Δλφηεηα 28, ηνπ παξφληνο Βηβιί-

νπ καο, θαζψο αλαπηχμακε ην ζέκα κε ηίηιν: 

 

«28. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ξαδηελέξγεηαο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππξήλσλ ηνπ ζηνηρείνπ ειίνπ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξγνχο αθηηλνβνιίαο, εηδηθφηε-

ξα απφ ηελ αθηηλνβνιία α, θαη ηελ έιμε κάδαο απφ ηνλ γχξσ ηνπο 

ρψξν.Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ειεθηξνλίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξγνχο αθηηλνβνιίαο, εηδηθφηεξα απφ ηελ 

αθηηλνβνιία β, θαη ηελ έιμε κάδαο απφ ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν.Η εμήγεζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ε έλλνηα ησλ αθηίλσλ γ.ηαλ έρνπκε έιμε θαζαξήο 

ζρεδφλ κνξθήο ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηφηε απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα (πνπ δελ θέξνπλ 

παξά ειαρηζηφηαηε ελέξγεηα) έιθνληαη θαηά ίζεο πνζφηεηεο 

ελέξγεηαο.Αληίζεηα, αλ απηά ηα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ θέξνπλ θαη 

κάδα, έιθνπλ δειαδή «ζρεηηθά» κεγάια θνξηία κάδαο, ηφηε εθηξέπνληαη 

είηε δεμηά είηε αξηζηεξά. Ο ππνινγηζκφο ηεο κάδαο πνπ θέξνπλ-έιθνπλ 

καδί ηνπο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ», αλαθέξακε θαη ηα εμήο: 
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«Δπνκέλσο, ε εθπνκπή ξαδηελέξγεηαο ζεκαίλεη ηελ κεηαθνξά πνζφηε-

ηαο ζεκειησδψλ θνξηίσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο ηνλ εμσηεξηθφ πιένλ ρψξν ηφζν ησλ πξσηνλί-

σλ, φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ 

Α΄ Φάζε ηεο πξψηεο Ηκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. Μεηαγελέ-

ζηεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ξαδηελεξγά ζηνηρεία ιφγσ ηεο πίεζεο ζην ε-

ζσηεξηθφ ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ (π.ρ. Γεο, πάιη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν: 

δειαδή θαηά ηελ θάζεο ηεο βαξχηεηαο έρνπκε ζπζηνιή θαη κεηά δηαζην-

ιή. Λφγσ ηεο ζπκπίεζεο ησλ αηφκσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ησλ πξσηνλίσλ 

θαη ειεθηξνλίσλ, απηά ηα έηζη ζπγθξνπφκελα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα 

έρνπλ θαηαπνλεζεί θαη ήδε δηαθεχγεη απφ απηά αξθεηή ελέξγεηα ππφ 

κνξθή ξαδηελέξγεηαο θαηά ηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο ηεο βαξχηεηαο ηεο 

Γεο, Ηιίνπ θ.ιπ.). 

Έηζη, θαηά ηελ ξαδηελέξγεηα εθπέκπνληαη, ή θαιχηεξα απσζνχληαη, ηα 

ζεκειηψδε ηφληα απφ ηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα θαη εηδηθφηεξα απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο, θαηά ηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο ηεο βαξχ-

ηεηάο ηνπο». 

 

Λέκε ινηπφλ, ηψξα,  φηη ε ξαδηελέξγεηα δεκηνπξγείηαη θαζψο απνβάι-

ιεηαη ελέξγεηα ησλ πην παιηψλ απφ ηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα, ζπγθε-

θξηκέλα θαζψο απνβάιιεηαη ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κέζα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

πφινπο ησλ. 

ηελ ζπλέρεηα, δελ ππάξρεη αξθεηή ξαδηελέξγεηα, φζν πεξλνχλ ηα ρξφ-

ληα-αηψλεο-ρηιηεηίεο θ.ιπ., θαη έηζη ηφζν ην πξσηφλην φζν θαη ην ειε-

θηξφλην θαηαξξένπλ. 

Σφηε ην αξραίν απηφ πξσηφλην ή ειεθηξφλην δηαζπάηαη κε θπζηθφ ηξφ-

πν, αθνχ δελ ππάξρνπλ πιένλ ηζρπξέο νη δπλάκεηο έιμεηο ηνπ, δειαδή δελ 

έρνπκε πιένλ ηζρπξά ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφ-

ινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ (ή ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ) πξσηνλίσλ-

ειεθηξνλίσλ. 

Έηζη, ινηπφλ, απφ ηελ δηάζπαζε ησλ αξραίσλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ 

ζα πξνθχςεη ε δηάιπζε ηεο κάδαο ηνπο θαη ν γχξσ ηνπο ρψξνο ζα γεκίζεη 

κε καγλεηηθή κηθξνκάδα. 

Αλάινγνο είλαη ν κεραληζκφο ηεο θαηάξξεπζεο θαη ζηα άζηξα-

πιαλήηεο, γηα ηα νπνία φκσο εηδηθφηεξα ζα κηιήζνπκε θαη αξγφηεξα, ζε 

επφκελν βηβιίν καο. 

ηαλ δελ ππάξρεη δειαδή ε δχλακε έιμεο ηφηε ε κάδα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πξσηνλίνπ ή ηνπ ειεθηξνλίνπ θ.ιπ. δηαιχεηαη θαη ζθνξπάεη. 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο καγλεηηθήο κηθξνκάδαο πνπ έιθνπλ θαη νη ζπ-

κπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο δειαδή 
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πξνέξρεηαη θαη απφ απηή ηελ δηάζπαζε ηεο κάδαο ησλ πξσηνλίσλ θαη 

ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ γίλεηαη φπσο πξναλαθέξακε. 

Απηή ε κηθξνκάδα ηφηε απνηειεί ηελ κάδα πνπ θέξνπλ νη καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο πνπ θηλνχληαη κεηαμχ ησλ δχν 

ζπκπάληεησλ πφισλ. Κη επεηδή, φπσο εμεγήζακε, απηήλ ε ελέξγεηα είλαη 

ε πην «θαζαξή» ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θηλείηαη απφ ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν ζπκπάληεην 

πφιν, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ απηή εμαζθεί ηζρπξφηεξα ην θνξηίν ηεο 

πξνο θάζε άιιεο κνξθήο ελέξγεηα ζην ζχκπαλ καο. (Δίλαη πην θαζαξή 

γηαηί έιθεη ηελ ειάρηζηε χιε, ελψ φηαλ πεξλάεη κέζα απφ γαιαμίεο θ.ιπ. 

έιθεη θη άιιε-πξφζζεηε χιε). 

Απηή ε κηθξνκάδα, ινηπφλ, θέξεη καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξ-

ηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (αθνχ έρεη 

πξνέιζεη-παξαρζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ-

ειεθηξνλίσλ θαη είλαη θνξηηζκέλε έηζη). Απηφο είλαη ν ιφγνο ηφηε πνπ ην 

θσο ή άιιεο κνξθήο πςειήο ελέξγεηαο αλαθιάηαη πάλσ ζηηο ζπκπάληεηεο 

απηέο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο, γηαηί: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ θέξεη απηή ε καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ, απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε 

ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη ην θσο ή άιιεο κνξθήο πςειήο ελέξγεηαο (πνιχ 

κηθξνχ θχκαηνο). Δπίζεο: ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέ-

ξεη απηή ε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα ησλ ζπκπάληεησλ 

καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ, απσζνχληαη κε ηα 

ζεκειηψδε πξσηνλίσλ πνπ θέξεη ην θσο ή άιιεο κνξθήο πςειήο ελέξ-

γεηαο (πνιχ κηθξνχ θχκαηνο). 

Έηζη, νχηε ην θσο, αιιά νχηε θαη άιιεο κνξθήο πςειήο ελέξγεηα (κε 

πνιχ κηθξφ κήθνο θχκαηνο δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη απηφλ ηνλ ηζηφ πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο. Δμαηηίαο απηνχ απηέο νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο απνηεινχλ θαη ην ηειεπηαία φξηα 

ηνπ ζχκπαληφο καο, πέξα απφ ηα νπνία δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη νπνηα-

δήπνηε κνξθήο ελέξγεηαο ή ην θσο. 

Απηέο νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακ-

κέο ινηπφλ δελ αλαθινχλ απιά ην θσο ή άιιεο κνξθήο πςειήο ελέξγεηαο 

πνπ πάεη λα θχγεη απφ ην ζχκπαλ θαη ηελ επηζηξέθνπλ πίζσ, αιιά ε αλά-

θιαζή ηνπο απηή γίλεηαη θαηά ηνλ εμήο ηξφπν: 

Δπεηδή νη ζπκπάληεηεο απηέο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακη-

θέο γξακκέο βξίζθνληαη παληνχ «θάησ» απφ φιεο ηηο κάδεο θαη ηηο θάζε 

είδνπο ελέξγεηαο ηνπ ζχκπαληφο καο θαη είλαη ε βάζε, επνκέλσο, θαη ηα 

ζεκέιηά ηνπ, φηαλ ην θσο ή άιιεο κνξθήο πςειήο ελέξγεηαο πέθηεη πάλσ 

ηνπο, δελ αλαθιάηαη απιά, αιιά αλαθιάηαη ζθαηξηθά πξνο φιεο ηηο δηεπ-

ζχλζεηο, επεηδή αθξηβψο απηέο νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-
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ειεθηξνκαγλεηηθέο γξακκέο βξίζθνληαη ζθαηξηθά ζε φινλ ηνλ ρψξν. Σν 

ζθαηξηθφ ηνπ ζρήκαηφο ησλ, εμεγήζακε, νθείιεηαη ζην φηη απηέο νη κα-

γλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο γξακκέο θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ πφιν πξνο 

ηνλ άιιν. Απηφ αθξηβψο,  δειαδή ην φηη ην θσο αλαθιάηαη θαηά ζθαηξη-

θφ ηξφπν πάλσ ζε απηέο ηηο ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο 

γξακκέο απνδεηθλχεη φηη ην ζχκπαλ είλαη ειιεηπηηθφ (δελ ιέκε ζθαηξηθφ 

αθξηβψο, αθνχ ηελ κηα ζπζηέιιεηαη θαη ηελ άιιε δηαζηέιιεηαη). 

Απφ ηα παξαπάλσ απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχκπαλ καο θέξεη δχν πφινπο, 

φπσο θαη αξρηθά μεθηλήζακε λα αλαθέξνπκε, θαη, επαγσγηθά ζθεπηφκε-

λνη, θηάζακε κέρξηο απφδεημήο ηνπ. 

 

Δπεηδή ινηπφλ ε θάζε είδνπο ελέξγεηα αλαθιάηαη απφ ηηο ζπκπάληεηεο 

απηέο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο, δελ ηζρχεη φηη 

νη καχξεο ηξχπεο θ.ιπ. κπνξνχλ λα «δηνρεηεχζνπλ» ηα ελεξγεηαθά ηνπο 

θνξηία ή ηηο κάδεο ηνπο θάπνπ, έμσ απφ ηα φξηα απηνχ ηνπ ζχκπαληφο 

καο. 

 

Δπνκέλσο νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο, απνηεινχληαη απφ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ έιθνπλ καδί 

ηνπο θαη καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή κάδα θνξηηζκέλε απφ ηνπο δνκη-

θνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ, αιιά θαη απφ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

πνπ έιθνπλ καδί ηνπο θαη κάδα θνξηηζκέλε απφ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο 

ησλ ειεθηξνλίσλ-πξσηνλίσλ (εθφζνλ ηφζν ηα πξσηφληα φζν θαη ηα ειε-

θηξφληα θέξνπλ κάδεο θνξηηζκέλεο απφ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη 

απφ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ). 

Δπνκέλσο, ζηα ηειεπηαία φξηα ηνπ ζχκπαληφο καο, ππάξρνπλ ζεκειηψ-

δε ηφληα πνπ έιθνπλ θαη καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα. Δμαη-

ηίαο απηνχ, θακκηά κνξθή ελέξγεηαο ηνπ ζχκπαληφο καο, φζν ηζρπξή θη 

αλ είλαη δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη ηα φξηα ηνπ ζχκπαληφο καο, επεηδή ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πνπ θηλνχληαη κεηαμχ ησλ δχν πφισλ ηνπ θέξνπλ ηζρπ-

ξφ ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλ νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη ράζνπλ ην 

θνξηίν ηνπο (ιφγσ ηεο ζπζηνιήο θαη δηαζηνιήο ησλ πνπ ζεκαίλεη φηη έλα 

κέξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπο ράλεηαη θαηά ηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο ησλ), ηφηε 

ζα δνχκε θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζχκπαληφο καο. ηελ ίδηα απηή πεξί-

πησζε ηεο θαηάξξεπζήο ηνπ ζα «δνχκε» λα εθηνμεχνληαη έμσ απφ ην φ-

ξην πνπ ζήκεξα θαζνξίδνπλ νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο ηνπ, δηάθνξα «αληηθείκελα», γαιαμίεο δειαδή θαη άιια νπξάληα 

ζψκαηα… 

Σφηε ην ζχκπαλ ζα γίλεη «δηάηξεην» θαη δελ ζα ππάξρεη πιένλ ε βαξχ-

ηεηα ηζρπξή δχλακε πνπ λα ζπγθξαηεί ηνπο γαιαμίεο θαη ηα ηφζα νπξά-

ληα ζψκαηα κεηαμχ ηνπο. 
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Δπεηδή δειαδή ζήκεξα βιέπνπκε φηη ηζρχεη ε βαξχηεηα θαη φηη φια ηα 

νπξάληα αληηθείκελα, γαιαμίεο θ.ιπ. έιθνληαη, άξα δελ έρνπκε θηάζεη 

ζηελ δηάιπζε ηνπ ζχκπαληνο.  

Απφ απηφ απνδεηθλχεηαη πιένλ φηη ην ζχκπαλ δελ βξίζθεηαη ζήκεξα 

ζηελ θάζε ηεο ζπλερνχο δηαζηνιήο ηνπ, επεηδή αλ ίζρπε θάηη ηέηνην ζα 

αλαηξνχληαλ νη δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο ησλ γαιαμηψλ, θ.ιπ. νπξάλησλ 

ζσκάησλ. 

Δπνκέλσο, ε ζεσξία φηη ην ζχκπαλ ζπλέρεηα θαη ζπλέρεηα δηαζηέιιε-

ηαη δελ ηζρχεη. 

 

  



133 

 

 

30. Η θίλεζε ησλ εζσηεξηθώλ βαξπηηθώλ πόισλ ηεο Γεο καο θαη ε 

κεηαθίλεζε ησλ ηεθηνληθώλ πιαθώλ. 

 

 

 

 
 

 

Δηθ. 1.4. Η ιηζόζθαηξα ηεο Γεο απνηειείηαη από επηά κεγάιεο πιάθεο 

(Αθξηθαληθή, Δπξαζηαηηθή, Ιλδν-Απζηξαιηαλή, Αληαξθηηθή, πιάθα ηνπ Δη-

ξεληθνύ, Βνξεην-Ακεξηθαληθή, Ννηην-Ακεξηθαληθή). Υπάξρνπλ όκωο θαη 

αξθεηέο κηθξόηεξεο. Οη πιάθεο θηλνύληαη πξνο δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο. 

Τα βέιε δείρλνπλ ηελ θίλεζή ηνπο. 
Η παναπάκς εηθόκα από ηεκ Πεγή: «ΣΓΙΣΜΟΣ» Η γκώζε είκαη πνμζηαζία», Α-

κηηζεηζμηθή Πνμζηαζία Σπμιείςκ, Σπμιηθό Βηβιίμ ηςκ: Υπμονγείμ Πενηβάιιμκημξ, 

Φςνμηαλίαξ & Δεμμζίςκ Ένγςκ θαη Ονγακηζμμύ Ακηηζεηζμηθμύ Σπεδηαζμμύ & Πνμ-

ζηαζίαξ, ζογγναθή θεημέκςκ: Δν. Α. Κμύνμο, γεςιόγμξ Π. Παπαδάθεξ, ανπηη. μεπα-

κηθόξ, Αζήκα 1999, ζει. 13-15. 

 

 

Απφ φζα αλαπηχμακε ζην θεθάιαην 17 κε ηίηιν: «Η εμήγεζε ηεο θίλε-

ζεο-ζηξνθήο ησλ δχν εζσηεξηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο, ζηα δηάθνξα ζε-

κεία-ζέζεηο ηεο πεξηζηξνθήο ηεο σο πξνο ηνλ Ήιην. Η εμήγεζε ηεο κεηα-

θίλεζεο ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο, σο πξνο 

ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηνπ Ήιηνπ καο, ζηα δηάθνξα 

Ογδνεκφξηα θαη ζηελ ηξνρηά ηεο γεληθφηεξα», ηνπ παξφληνο 5νπ Βηβιίνπ 

καο, επλφεην είλαη λα θαηαιάβνπκε θαη ην πψο θηλνχληαη νη δηάθνξεο ηε-

θηνληθέο πιάθεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο καο, ζηηο δηάθνξεο επνρέο ηνπ 

έηνπο, αλ ιάβνπκε ππφςε καο απηή είλαη ε θχξηα παξάκεηξνο ησλ βίαησλ 

κεηαθηλήζεψλ ηνπο (νη δχν εζσηεξηθνί ηεο πφινη ζηελ θάζε ηεο άπσζήο 

ησλ, θαζψο έιθνπλ θαη βαξπηηθφ πιηθφ). 
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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 

 ΜΔΡΟ Γ΄   

 Γ΄ Φάζε ηεο 1εο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 1 144 

    

 Δηζαγσγή 3 3 

1 Ο νξηαθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηξίηεο Φάζεο 

ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφ-

ζκνπ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαρζείζαο χιεο ππναηνκη-

θψλ ζσκαηηδίσλ θαη ειαθξψλ ρεκηθψλ ζηνη-

ρείσλ ζηηο δχν πξψηεο Φάζεηο ηεο πξψηεο ε-

κέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

4 5 

2 Η δηαζηνιή θαη δηφγθσζε ηνπ ζπκπάληεηνπ 

πφινπ α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

θαη ε κεηαθνξά-κεηαθίλεζε πξσηνλίσλ, αηφ-

κσλ πδξνγφλνπ θαη ειαθξψλ ρεκηθψλ ζηνη-

ρείσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α, πξνο ηνλ 

ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ.     

Η δεκηνπξγία-παξαγσγή ζχλζεησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ κε απμεκέλν-ηζρπξφηεξν ην καγλε-

ηηθφ θνξηίν ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξν-

λίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

6 8 

3 Η δηαζηνιή θαη δηφγθσζε ηνπ ζπκπάληεηνπ 

πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β 

θαη ε κεηαθνξά-κεηαθίλεζε ειεθηξνλίσλ, λε-

ηξνλίσλ θαη άιισλ ειαθξχηεξσλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν β 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πξνο 

ηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ.    

Η δεκηνπξγία-παξαγσγή ζχλζεησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ κε απμεκέλν-ηζρπξφηεξν ην καγλε-

ηηθφ θνξηίν ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσην-

λίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Σν ζζέλνο ή ε ρεκηθή ηάζε έιμεο ελφο ρεκη-

θνχ ζηνηρείνπ ζεκαίλεη ζηελ νπζία ηνλ βαζκφ 

ελέξγεηαο ζε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ή 

ζε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη 

9  
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3 Η δηαζηνιή θαη δηφγθσζε ηνπ ζπκπάληεηνπ 

πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β 

θαη ε κεηαθνξά-κεηαθίλεζε ειεθηξνλίσλ, λε-

ηξνλίσλ θαη άιισλ ειαθξχηεξσλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ηνλ ζπκπάληεην απηφλ πφιν β 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πξνο 

ηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ.    

Η δεκηνπξγία-παξαγσγή ζχλζεησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ κε απμεκέλν-ηζρπξφηεξν ην καγλε-

ηηθφ θνξηίν ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσην-

λίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Σν ζζέλνο ή ε ρεκηθή ηάζε έιμεο ελφο ρεκη-

θνχ ζηνηρείνπ ζεκαίλεη ζηελ νπζία ηνλ βαζκφ 

ελέξγεηαο ζε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ή 

ζε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη 

ην θάζε ρεκηθφ ζηνηρείν. 

Η εχξεζε ηνπ ζζέλνπο ελφο ρεκηθνχ ζηνηρεί-

νπ ζηελ νπζία καο δείρλεη ζε πνηφλ ζπκπά-

ληεην πφιν, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, έρεη παξα-

ρζεί. 

9 11 

4 Υεκηθνί δεζκνί.  

Η εμήγεζε ηνπ ρεκηθνχ δεζκνχ ζηνπο 

ρισξνθζνξάλζξαθεο θαη ζηνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο. 

Παξάδεηγκα εχξεζεο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ αληίζηνηρν 

ζπκπάληεην πφιν κε βάζε ηνλ ρεκηθφ δεζκφ 

ησλ ζηνηρείσλ.  

Ση απεηθνλίδεη ν ζπληαθηηθφο ηχπνο κηαο 

ρεκηθήο έλσζεο. 

Η εμήγεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ρεκηθήο 

έλσζεο. 

12 14 

5 Η Γε καο ζηελ ηξίηε θάζε ηεο πξψηεο εκέ-

ξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ.   

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν καγλεηη-

θψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο, 

πξηλ ηελ χπαξμε-δεκηνπξγία ηνπ ήιηνπ θαη 

ησλ άιισλ άζηξσλ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πνιιψλ ρεκη- 

15  
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5 Η Γε καο ζηελ ηξίηε θάζε ηεο πξψηεο εκέ-

ξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν καγλεηη-

θψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο, 

πξηλ ηελ χπαξμε-δεκηνπξγία ηνπ ήιηνπ θαη 

ησλ άιισλ άζηξσλ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πνιιψλ ρεκη-

θψλ ζηνηρείσλ ζηελ Γε καο θαηά ηελ ηξίηε 

Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ. 

Η Γε καο θαηά ηελ ηξίηε Φάζε ηεο πξψηεο 

εκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ήηαλ 

πξάγκαηη έλαο πιαλήηεο γεκάηνο κε λεξφ, κε 

νμπγφλν θαη κε ειαθξά θπξίσο ρεκηθά ζηνη-

ρεία, ήηαλ δειαδή κηα απέξαληε έθηαζε κε 

λεξφ, ήηαλ κηα πξαγκαηηθή άβπζζνο.    

Η έλλνηα ηεο «γεο» έηζη φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ Αγία Γξαθή. Η επαιήζεπζε ηεο Αγίαο 

Γξαθήο σο πξνο απηφ. 

15 18 

6 Η έλλνηα ηεο βαξχηεηαο ηεο Γεο καο, θαηά 

ηελ ηξίηε θάζε, ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δε-

κηνπξγίαο.   

Η έλλνηα ηεο βαξχηεηαο ηεο Γεο καο κε ην 

ηέινο ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο Γεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ. 

19 21 

7 Ο θάζε καγλεηηθφο πφινο ηεο Γεο θέξεη ην 

δηθφ ηνπ καγλεηηθφ θνξηίν. Γελ ηζρχεη δεια-

δή φηη κφλνλ ν έλαο καγλεηηθφο πφινο ηεο 

Γεο εμαζθεί ην δηθφ ηνπ καγλεηηθφ θνξηίν, 

πάλσ ζηελ καγλεηηθή βειφλε, αιιά θαη νη 

δχν ηεο πφινη εμαζθνχλ ν θαζέλαο ην δηθφ 

ηνπ καγλεηηθφ θνξηίν.  

Η αλεπάξθεηα ηεο ηζρχνπζαο επηζηεκνληθήο 

ζεσξίαο ζηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζην εζσ-

ηεξηθφ ηεο Γεο απφ επηζηεκνληθήο πιεπξάο, 

φηη ν ζίδεξνο ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ζρεκα-

ηίδεη επζχγξακκν καγλήηε, φηη γχξσ ηνπ π-

πάξρνπλ-ηπιίγνληαη ζπείξεο δηάθνξα πιηθά 

θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ην εζσηε-

ξηθφ ηεο Γεο καο ζαλ γελλήηξηα θ.ιπ. 

22 35 
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8 Πείξακα Φνπθφ - Δθθξεκέο ηνπ Φνπθφ. 

Σν εθθξεκέο ηνπ Φνπθφ δείρλεη ηελ αθξηβή 

ζέζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ 

ηεο Γεο. 

Η απφδεημε φηη ηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο ηελ 

θαζνξίδνπλ νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφ-

ινη ηεο. 

36 38 

9 Σν καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπ 

ελφο είδνπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο κηαο δπ-

λακηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο γξακκήο ηνπ πε-

δίνπ, αληηδξά (=έιθεηαη) κε ίζεο ελέξγεηαο 

θνξηίν ηεο άιινπ είδνπο θνξηίνπ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ. 

Δπεηδή ηα θνξηία πνπ έιθνληαη γηα λα ζρεκα-

ηίζνπλ-δεκηνπξγήζνπλ κηα καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή γξακκή είλαη ίζα, απηφο 

είλαη ν ιφγνο πνπ θαζψο απηά έιθνληαη κεηα-

μχ 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. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη θάζεηα πξνο 

ην επίπεδν ηνπ ηζεκεξηλνχ ηεο Γεο, ην νπνίν 

ην επίπεδν νξίδεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπο, φπνπ 

θηλνχληαη (έιθνληαη αιιά θαη απσζνχληαη) νη 

δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί ηεο πφινη. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν καγλεηη-

θψλ πφισλ ηεο Γεο καο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ ηεο Γεο. 

39 44 

10 Η δεκηνπξγία θαη ε θίλεζε ησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ζην 

πξσηφλην-ειεθηξφλην. 

Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ε-

λφο αηφκνπ πξνο κηα θαηεχζπλζε. 

45 49 

11 Η έιμε ζεκειησδψλ ηφλησλ δεκηνπξγεί ην 

ιεπθφ ρξψκα, δεκηνπξγεί ην θσο, ελψ ή ά-

πσζή ηνπο δεκηνπξγεί ην καχξν ρξψκα, δε-

κηνπξγεί ην ζθνηάδη. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αθηίλσλ Υ. 

50  
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11 Η έιμε ζεκειησδψλ ηφλησλ δεκηνπξγεί ην 

ιεπθφ ρξψκα, δεκηνπξγεί ην θσο, ελψ ή ά-

πσζή ηνπο δεκηνπξγεί ην καχξν ρξψκα, δε-

κηνπξγεί ην ζθνηάδη. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αθηίλσλ Υ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ θσηφο θαη ε δεκηνπξγία 

ηνπ ζθφηνπο, γεληθά, αιιά θαη θαηά ην ηέινο 

ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφ-

ζκνπ. 

50 53 

12 Ση νλνκάδνπκε βαξπηηθνχο ζεηζκνχο θαη ζε 

πνηα αηηία νθείινληαη απηνί. 

54 58 

13 Πφηε, ζε πνηα θάζε ηεο δσήο ησλ πιαλεηψλ 

θαη ησλ αζηέξσλ, γίλνληαη νη βαξπηηθνί ζεη-

ζκνί. 

59 60 

14 Απνηειέζκαηα ησλ βαξπηηθψλ ζεηζκψλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πιαλεηψλ 

θαη δνξπθφξσλ.  

Ο δηαρσξηζκφο ησλ πιαλεηψλ θαη δνξπθφ-

ξσλ αλάινγα κε ηελ δεκηνπξγία ηνπο ζε κηα 

πξψηκε ή ζε κηα χζηεξε επνρή. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-κεηαηξνπήο ησλ 

ειαθξψλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζε βαξχηεξα ζην 

εζσηεξηθφ ησλ αζηέξσλ θαη πιαλεηψλ, ιφγσ 

ηεο ζπκπίεζεο πνπ αζθείηαη ζηελ θάζε ηεο 

έιμεο ηεο βαξχηεηαο. 

61 62 

15 Η ζηξνθή-θίλεζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ-

βαξπηηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο σο πξνο ηνπο 

δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηνπ Ή-

ιηνπ καο. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο-άπσζεο ηεο Γεο απφ 

ηνλ Ήιην θαη ε εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

ηεζζάξσλ επνρψλ. 

Η ζηξνθή-θίλεζε ησλ δχν εζσηεξηθψλ-

βαξπηηθψλ πφισλ ηνπ Ηιεθηξνλίνπ σο πξνο 

ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο 

ηνπ Πξσηνλίνπ ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο-άπσζεο ηνπ Ηιεθηξν-

λίνπ απφ ην Πξσηφλην. 

63 63 

16 Η Γε καο ζηελ πεξηθνξά ηεο γχξσ απφ ηνλ 

Ήιην, φηαλ βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο, ηφηε εμαζθνχληαη ηζρπξφηεξα νη  

64  
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16 Η Γε καο ζηελ πεξηθνξά ηεο γχξσ απφ ηνλ 

Ήιην, φηαλ βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο, ηφηε εμαζθνχληαη ηζρπξφηεξα νη 

δπλάκεηο έιμεηο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ κε-

ηαμχ Ηιίνπ θαη Γεο. 

Η Γε καο ζηελ πεξηθνξά ηεο γχξσ απφ ηνλ 

Ήιην, φηαλ βξίζθεηαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο, ηφηε εμαζθνχληαη ηζρπξφηεξα νη 

δπλάκεηο άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ κε-

ηαμχ Ηιίνπ θαη Γεο. 

Πσο νξίδεηαη ην φξην ησλ «ζρεηηθά καθξη-

λψλ» θαη ησλ «ζρεηηθά θνληηλψλ» απνζηάζε-

σλ Ηιίνπ θαη Γεο. 

64 68 

17 Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο-ζηξνθήο ησλ δχν ε-

ζσηεξηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο, ζηα δηάθνξα 

ζεκεία-ζέζεηο ηεο πεξηζηξνθήο ηεο σο πξνο 

ηνλ Ήιην.   

Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ δχν εζσηε-

ξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηεο Γεο καο, σο 

πξνο ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφ-

ινπο ηνπ Ήιηνπ καο, ζηα δηάθνξα Ογδνεκφ-

ξηα θαη ζηελ ηξνρηά ηεο γεληθφηεξα. 

69 79 

18 Η εμήγεζε ηεο πιεκκπξίδαο θαη ηεο Άκπσ-

ηεο, απφ κέξνπο ηεο ειήλεο πξνο ηελ Γε 

καο, θάζε εμ (6) ψξεο. 

80 82 

19 Ήιηνο, ειήλε θαη βαξπηηθνί ζεηζκνί. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θφξηηζεο ησλ 

δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ θέληξσλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ηε Γεο καο θαη ε δεκηνπξγία 

ησλ βαξπηηθψλ ζεηζκψλ ηεο Γεο. 

83 83 

20 Απφζπαζκα ηεο αξρηθήο Δηζαγσγήο πνπ δελ 

γξάθεθε ηφηε 

84 84 

21 Ο κηθξφθνζκνο θαη ν καθξφθνζκνο δηέπνληαη 

απφ ηνπο ίδηνπο λφκνπο. 

Η δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξφθν-

ζκνπ θαη ηνπ καθξφθνζκνπ είλαη απφ ηνλ Ί-

δην θαηαζθεπαζηή-Γεκηνπξγφ. 

85 87 

22 Οη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ζην πξσηφλην 

θαη ζην ειεθηξφλην δελ είλαη ίζνη σο πξνο ηηο 

κάδεο ηνπο, αιιά είλαη ίζνη σο πξνο ηα θνξηία 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο πνπ αιιειεπη- 

88  
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22 Οη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ζην πξσηφλην 

θαη ζην ειεθηξφλην δελ είλαη ίζνη σο πξνο ηηο 

κάδεο ηνπο, αιιά είλαη ίζνη σο πξνο ηα θνξηία 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο πνπ αιιειεπη-

δξνχλ. 

88 90 

23 Η εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα απφ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ησλ πξσηνλίσλ φηαλ βξίζθνληαη ζε δχν 

ίζεο κάδεο. 

Η εμήγεζε φηη ην πξσηφλην είλαη κεγαιχηεξν 

ζε κέγεζνο απφ ην ειεθηξφλην παξφηη θαη ηα 

δχν θέξνπλ ίζεο ηηκέο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, 

αιιά αληίζεηεο. 

Με ηελ αχμεζε ηνπ θξχνπ ζηα κέηαιια 

κεηψλεηαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ 

πφισλ ηεο κπαηαξίαο θαζψο κεηψλεηαη θαη ε 

ηηκή ηεο ηάζεο ζηελ θάζνδν θαη δελ έρνπκε 

ξνή ειεθηξνλίσλ. 
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24 Η εμήγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πξσηνλίσλ λα 

έιθνπλ νξηζκέλν αξηζκφ ειεθηξνλίσλ ζηελ 

θάζε ζηνηβάδα ηνπ αηφκνπ. 

Η δεκηνπξγία ησλ θινηψλ, ζηξσκαηψζεσλ 

θαη ζηηβάδσλ ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφ-

ληα ηνπ ζχκπαληνο, θαη θαηά ηηο εκέξεο ηεο 

δεκηνπξγίαο.  

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ελεξγεηαθψλ 

ζηνηβάδσλ ζην θάζε άηνκν. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πνιιαπιψλ 

εζσηεξηθψλ θέληξσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην 

πξσηφλην θαη ζην ειεθηξφλην. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο ιηγφηεξσλ ειεθηξνλίσλ 

απφ ηελ ηειεπηαία ζηνηβάδα ηνπ αηφκνπ.  

Ση ζεκαίλεη θεληξηθή ελεξγεηαθή ζηνηβάδα 

ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην.  

Ση ζεκαίλεη επηκέξνπο ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ Φάζε ηεο άπσ-

ζεο ησλ εζσηεξηθψλ θέληξσλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ. 

Σν ειεθηξφλην πνηέ δελ θηλείηαη ζε ηπραίεο 

ηξνρηέο, αιιά ζα θηλεζεί πάληα ζε ελεξγεηα-

θέο ζηνηβάδεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ: είηε ε θελ- 
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24 
 

Η εμήγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πξσηνλίσλ λα 

έιθνπλ νξηζκέλν αξηζκφ ειεθηξνλίσλ ζηελ 

θάζε ζηνηβάδα ηνπ αηφκνπ. 

Η δεκηνπξγία ησλ θινηψλ, ζηξσκαηψζεσλ 

θαη ζηηβάδσλ ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφ-

ληα ηνπ ζχκπαληνο, θαη θαηά ηηο εκέξεο ηεο 

δεκηνπξγίαο.  

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ελεξγεηαθψλ 

ζηνηβάδσλ ζην θάζε άηνκν. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πνιιαπιψλ 

εζσηεξηθψλ θέληξσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην 

πξσηφλην θαη ζην ειεθηξφλην. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο ιηγφηεξσλ ειεθηξνλίσλ 

απφ ηελ ηειεπηαία ζηνηβάδα ηνπ αηφκνπ.  

Ση ζεκαίλεη θεληξηθή ελεξγεηαθή ζηνηβάδα 

ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην.  

Ση ζεκαίλεη επηκέξνπο ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ Φάζε ηεο άπσ-

ζεο ησλ εζσηεξηθψλ θέληξσλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ. 

Σν ειεθηξφλην πνηέ δελ θηλείηαη ζε ηπραίεο 

ηξνρηέο, αιιά ζα θηλεζεί πάληα ζε ελεξγεηα-

θέο ζηνηβάδεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ: είηε ε θε-

ληξηθή ελεξγεηαθή γξακκή-ζηνηβάδα, είηε νη 

επηκέξνπο ελεξγεηαθέο ζηνηβάδεο πνπ αλα-

πηχζζνπλ ηα επηκέξνπο εζσηεξηθά-βαξπηηθά 

θέληξα ηνπ πξσηνλίνπ. 

Η απφδεημε φηη ζην πξσηφλην φζν θαη ζην ε-

ιεθηξφλην δεκηνπξγνχληαη νη επηκέξνπο ζηνη-

βάδεο ελεξγνχο αιιά θαη ηα επηκέξνπο δηπιά 

θέληξα ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Η εμήγεζε ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ ηεο ρσ-

ξεηηθφηεηαο ειεθηξνλίσλ ζηελ θάζε ζηνηβά-

δα ηνπ αηφκνπ. 

Ση ζεκαίλεη θαη πσο δεκηνπξγείηαη ε ιφμσζε 

ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Η επαιήζεπζε ηεο Αγίαο Γξαθήο φηη βξηζθφ-

καζηε ζηελ έβδνκε Ηκέξα ηεο Γεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ. 
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25 Η εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 
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25 Η εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνδηθνχ 

ζσιήλα. 
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26 Η εμήγεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο ηαρχηεηαο 

ηεο Γεο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο.  

Η εμήγεζε ηνπ δεχηεξνπ λφκνπ ηνπ Κέπιεξ. 

Η εμήγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ γξακκψλ. 

Η εμήγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ εκβαδψλ. 

Η εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα αιιειεπη-

δξνχλ θαηά ίζα θνξηία ελέξγεηαο, παξφηη κε-

ηαμχ δχν ζπλφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ κπνξεί 

λα ππεξέρεη ην έλα έλαληη ηνπ άιινπ, εμαηηίαο 

ηνπ καγλεηηθνχ-ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξε-

ζκνχ ηνπο. 
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27 Η εμήγεζε ηνπ πξψηνπ λφκνπ ηνπ Κέπιεξ. 

Η εμήγεζε ηεο έθθεληξεο θίλεζεο ησλ πια-

λεηψλ. 

Η εμήγεζε φηη ν Ήιηνο βξίζθεηαη ζηελ κηα 

εζηία θη φρη ζην θέληξν ηνπ Ηιηαθνχ πζηή-

καηνο. 
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28 Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο ξαδηελέξγεηαο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππξήλσλ ηνπ 

ζηνηρείνπ ειίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξγνχο αθηηλνβνιίαο, εη-

δηθφηεξα απφ ηελ αθηηλνβνιία α, θαη ηελ έιμε 

κάδαο απφ ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ειεθηξνλίσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξ-

γνχο αθηηλνβνιίαο, εηδηθφηεξα απφ ηελ αθηη-

λνβνιία β, θαη ηελ έιμε κάδαο απφ ηνλ γχξσ 

ηνπο ρψξν. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε έλλνηα ησλ 

αθηίλσλ γ. 

ηαλ έρνπκε έιμε θαζαξήο ζρεδφλ κνξθήο 

ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηφηε απηά 

ηα ζεκειηψδε ηφληα (πνπ δελ θέξνπλ παξά 

ειαρηζηφηαηε ελέξγεηα) έιθνληαη θαηά ίζεο 

πνζφηεηεο ελέξγεηαο.  
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28 Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο ξαδηελέξγεηαο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππξήλσλ ηνπ 

ζηνηρείνπ ειίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξγνχο αθηηλνβνιίαο, εη-

δηθφηεξα απφ ηελ αθηηλνβνιία α, θαη ηελ έιμε 

κάδαο απφ ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ειεθηξνλίσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ δηάζπαζε ηεο ξαδηελεξ-

γνχο αθηηλνβνιίαο, εηδηθφηεξα απφ ηελ αθηη-

λνβνιία β, θαη ηελ έιμε κάδαο απφ ηνλ γχξσ 

ηνπο ρψξν. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε έλλνηα ησλ 

αθηίλσλ γ. 

ηαλ έρνπκε έιμε θαζαξήο ζρεδφλ κνξθήο 

ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηφηε απηά 

ηα ζεκειηψδε ηφληα (πνπ δελ θέξνπλ παξά 

ειαρηζηφηαηε ελέξγεηα) έιθνληαη θαηά ίζεο 

πνζφηεηεο ελέξγεηαο. 

Αληίζεηα, αλ απηά ηα θνξηία ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ θέξνπλ θαη κάδα, έιθνπλ δειαδή «ζρε-

ηηθά» κεγάια θνξηία κάδαο, ηφηε εθηξέπνληαη 

είηε δεμηά είηε αξηζηεξά.  

Ο ππνινγηζκφο ηεο κάδαο πνπ θέξνπλ-έιθνπλ 

καδί ηνπο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ.  
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29 Η εμήγεζε ηεο θαηάξξεπζεο ησλ δνκηθψλ ιί-

ζσλ ή ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ, ησλ πξσην-

λίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο θαηάξξεπζεο 

ησλ άζηξσλ-πιαλεηψλ. 

Απφ ηη απνηεινχληαη νη ζπκπάληεηεο καγλεηη-

θέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

Η έλλνηα ηεο καγλεηηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο  

κηθξνκάδαο. 

Η εμήγεζε φηη νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο απν-

ηεινχλ ηα ηειεπηαία φξηα ηνπ ζχκπαληφο καο, 

θαη ε εμήγεζε φηη θακκηά κνξθή ελέξγεηαο 

ηνπ ζχκπαληφο καο, φζν ηζρπξή θη αλ είλαη 
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29 Η εμήγεζε ηεο θαηάξξεπζεο ησλ δνκηθψλ ιί-

ζσλ ή ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ, ησλ πξσην-

λίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο θαηάξξεπζεο 

ησλ άζηξσλ-πιαλεηψλ. 

Απφ ηη απνηεινχληαη νη ζπκπάληεηεο καγλεηη-

θέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

Η έλλνηα ηεο καγλεηηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο  

κηθξνκάδαο. 

Η εμήγεζε φηη νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο απν-

ηεινχλ ηα ηειεπηαία φξηα ηνπ ζχκπαληφο καο, 

θαη ε εμήγεζε φηη θακκηά κνξθή ελέξγεηαο 

ηνπ ζχκπαληφο καο, φζν ηζρπξή θη αλ είλαη 

δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη ηα φξηα ηνπ ζχκπα-

ληφο καο. 

Η ηεθκεξίσζε φηη ε ζεσξία ηεο ζπλερνχο θαη 

ζπλερνχο δηαζηνιήο ηνπ ζχκπαληφο καο δελ 

ηζρχεη. 

Η εμήγεζε φηη ην θσο ή άιιε πςειήο ελέξ-

γεηα αθηηλνβνιία θ.ιπ. φηαλ αλαθιάηαη ζηα 

ζπκπάληεηεο γξακκέο αλαθιάηαη θαηά ζθαη-

ξηθφ ηξφπν θαη θηλείηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπ-

ζχλζεηο. 

Η απφδεημε φηη ην ζχκπαλ καο έρεη ζρήκα έι-

ιεηςεο θαη ε απφδεημε φηη θέξεη δχν ζπκπά-

ληεηνπο πφινπο.  

Η εμήγεζε φηη νη καχξεο ηξχπεο δελ κπνξνχλ 

λα δηνρεηεχζνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ή ηα φπνηα 

ζσκαηίδηά ηνπο έμσ απφ ην ππάξρνλ ζχκπαλ. 
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30 Η θίλεζε ησλ εζσηεξηθψλ βαξπηηθψλ πφισλ 

ηεο Γεο καο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ηεθηνλη-

θψλ πιαθψλ. 
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