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1. Η έλλνηα ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ θαη ην ειεθηξηθό ξεύκα 

Η εμήγεζε ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο αηκνύο πδξαξ-

γύξνπ όηαλ πεξάζεη κέζα από απηνύο ειεθηξηθό ξεύκα. 

Η εμήγεζε ηεο δηέγεξζεο ησλ αηκώλ ηνπ πδξαξγύξνπ 

Ο ιόγνο κεηαθίλεζεο ελόο ειεθηξνλίνπ ζε κηα ζηηβάδα πςειόηεξεο 

ελέξγεηαο (ζε κηα πςειόηεξε ελεξγεηαθή ζηηβάδα). 

 
 

 

 

 
 

 

Έκαξ ιαμπηήναξ θζμνηζμμύ πενηέπεη αημμύξ οδνανγύνμο οπό πμιύ παμειή πίεζε. 

Τμ ειεθηνηθό νεύμα, ημ μπμίμ νέεη μέζα από ημ ειεθηνόδημ ζημ έκα άθνμ ημο ζςιήκα, 

δεμημονγεί νεύμα ειεθηνμκίςκ. Αοηά δηεγείνμοκ ηα άημμα ημο οδνανγύνμο, ακα-

γθάδμκηαξ θάπμηα από ηα ειεθηνόκηά ημοξ κα θηκεζμύκ ζε ορειόηενε εκενγεηαθή ζηη-

βάδα. ηακ ημ δηεγενμέκα ειεθηνόκηα επηζηνέρμοκ θαη πάιη ζηεκ θακμκηθή ημοξ ηνμ-

πηά, ηα άημμα εθπέμπμοκ αόναηε οπενηώδε αθηηκμβμιία. Τμ θςξ αοηό πνμζθνμύεη ζημ 

ζηνώμα ημο θςζθόνμο, πμο θαιύπηεη ημ εζςηενηθό ημο ζςιήκα, ακαγθάδμκηάξ ημ κα 

εθπέμρεη ιαμπνό θςξ. 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 5, ζει. 849.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη: 

«Έλαο ιακπηήξαο θζνξηζκνχ πεξηέρεη αηκνχο πδξαξγχξνπ ππφ πνιχ 

ρακειή πίεζε. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα, ην νπνίν ξέεη κέζα απφ ην ειεθηξφδην 

ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα, δεκηνπξγεί ξεχκα ειεθηξνλίσλ. Απηά δηε-

γείξνπλ ηα άηνκα ηνπ πδξαξγχξνπ, αλαγθάδνληαο θάπνηα απφ ηα ειε-

θηξφληά ηνπο λα θηλεζνχλ ζε πςειφηεξε ελεξγεηαθή ζηηβάδα…» 
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Πσο φκσο γίλεηαη απηφο ν εμαλαγθαζκφο ψζηε ηα ειεθηξφληα λα θηλε-

ζνχλ ζε πςειφηεξε ελεξγεηαθή ζηηβάδα; 

Ζ απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Σν ειεθηξηθφ ξεχκα πεξηέρεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ 

φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ θνληά απφ ηα νπνία πεξλνχλ. Κη απηφ γίλεηαη ε-

πεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα κπνξνχλ θαη δηαπεξλνχλ απφ ηελ χιε, νπφηε 

θηάλνπλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ παξαπάλσ πξσηνλίσλ θαη 

ειεθηξνλίσλ, φπνπ ήδε ππάξρνπλ ηέηνηα ζεκειηψδε ηφληα κε ηα νπνία έι-

θνληαη σο εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ππάξ-

ρνπλ ζηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ (=ειεθηξφληα θνξηηζκέλα πνπ έρνπλ σο 

θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηα ζεκειηψδε ηφληα ειε-

θηξνλίσλ θαη ηα νπνία θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν) έιθνληαη κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηε-

ξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ 

ππάξρνπλ ζηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ (=ειεθηξφληα θνξηηζκέλα πνπ έρνπλ 

σο θχξην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσην-

λίσλ θαη ηα νπνία θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν) έιθνληαη κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ πξσηνλίσλ φζν θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Έηζη ην ειεθηξηθφ ξεχκα έιθεηαη θαη’ αξρήλ κε ηα πξσηφληα θαη ειε-

θηξφληα ησλ αηφκσλ ηνπ αγσγνχ ή ηνπ αεξίνπ θ.ιπ. 

κσο, νη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ηφζν ηνπ πξσηνλίνπ φζν θαη ηνπ 

ειεθηξνλίνπ (ζην θάζε πξσηφλην-ειεθηξφλην ηνπ αηφκνπ ηνπ αεξίνπ, αγσ-

γνχ θ.ιπ.) επεηδή δέρνληαη πιένλ απηφ ην θνξηίν απφ ην δηεξρφκελν ειε-

θηξηθφ ξεχκα (ζηνπο αηκνχο πδξαξγχξνπ), αξρίδνπλ λα απσζνχληαη, επεη-

δή φζν απμάλνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ (απηνί νη εζσηεξηθνί πφινη ζην πξσηφλην θαη ειεθηξφλην) 

κεηψλνπλ ηηο ιεγφκελεο «ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο». Σφηε απσζνχληαη 

θαη εμαηηίαο ηεο άπσζεο απηήο θαζψο έιθνπλ θαη κηθξνκάδα απφ ην πξσ-

ηφλην-ειεθηξφλην παξάγεηαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο αηκνχο π-

δξαξγχξνπ. 

 

Καζψο φκσο εμαζθείηαη άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ζην πξσηφλην, ην ίδην εμαζθείηαη θαη ζην ειεθηξφλην 

(γηα ηνλ ίδην ιφγν, επεηδή θαη ζηνπο δνκηθνχο ηνπ πφινπο εμαζθνχληαη η-

ζρπξφηεξα ηα θνξηία άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηηο θνληηλέο ζρε-

ηηθά απνζηάζεηο).  

ηελ ζπλέρεηα, έρνπκε λα εμαζθείηαη ε άπσζε θαη σο εμήο: 

Ο εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ 

πξσηνλίνπ απσζεί ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 
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ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξνλίνπ, επεηδή ήδε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ καγλεηη-

θψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ θνξηίσλ ηνπο έρνπλ κεησζεί ηφηε νη ιεγφκελεο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα απσζνχληαη απ-

ηνί νη δχν πφινη. 

Οκνίσο, ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ηνπ πξσηνλίνπ, απσζεί ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ ειεθηξνλίνπ, επεηδή ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ θνξηίσλ ηνπο έρνπλ κεησζεί ηφηε νη 

ιεγφκελεο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα α-

πσζνχληαη απηνί νη δχν πφινη. 

Έηζη, νη δχν εζσηεξηθνί βαξπηηθνί πφινη ηνπ πξσηνλίνπ, απσζνχλ ηνπο 

δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ηνπ ειεθηξνλίνπ, απνηέιεζκα ηνπ 

νπνίνπ θαηλνκέλνπ είλαη νιφθιεξν ην ειεθηξφλην λα απσζείηαη απφ ην 

πξσηφλην. (Αλ φκσο απσζνχληαλ ν έλαο πφινο, ηφηε ζα έθεξλαλ ζηξνθή νη 

δχν απηνί εζσηεξηθνί πφινη θαη δελ ζα απσζνχληαλ ζε κηα κεγαιχηεξε ε-

λεξγεηαθή ζηηβάδα, αιιά ζα θηλνχληαλ ην ειεθηξφλην ζηελ ίδηα ελεξγεηαθή 

ζηηβάδα). 

Δπεηδή ν ιφγνο άπσζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ απφ ην πξσηφλην ηνπ αηφκνπ 

είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα, απηά ηφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο έιθνπλ 

ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ πφινπο θαη ζηελ νπζία «παξαζχξνπλ» θαη έιθνπλ 

έηζη ην ειεθηξφλην ζηελ πνξεία ηνπο, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα 

ζεκειηψδε ηφληα δελ απσζνχληαη πιένλ, αιιά αληίζεηα έιθνληαη. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα παξάγεηαη ιάκςε θαη θσο θαηά ηελ θάζε ηεο 

έιμεο ησλ, θαη ηφηε παχεη λα έιθεηαη ην ειεθηξφληα απφ ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα, αθνχ απηά ιφγσ ηεο παξαγσγήο ηεο ιάκςεο ησλ θαη ηνπ θσηφο ησλ, 

εθθνξηίδνληαη αξρηθά θαη απιά κεηαηξέπνληαη ζε θχκαηα. 

Σν ειεθηξφλην ηφηε, επεηδή έιθεηαη ηζρπξφηεξα απφ ην πξσηφλην ηνπ 

ππξήλα παξά απφ ην παξαγφκελν θχκα,  επηζηξέθεη ζηελ πξψελ ζέζε-

ηξνρηά ηνπ. 

Αλ φκσο ην παξαγφκελν θχκα είλαη πνιχ ηζρπξφ (π.ρ. ππξεληθή έθξεμε). 

Σφηε ην ειεθηξφλην εμαθνινπζεί λα έιθεηαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα, κέρξη 

απηά λα εθηνλψζνπλ ην θνξηίν ηνπο θαη λα κεηαηξαπνχλ φια ζε θχκαηα. 
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2. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκηαγσγώλ. 

Η εμήγεζε ηεο δπλαηόηεηαο δηέιεπζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θα-

ζόδνπ πξνο ηελ άλνδν. 

Η εμήγεζε ηεο δπλαηόηεηαο δηέιεπζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο αλόδνπ 

πξνο ηελ θάζνδν. 

Η εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ πόισλ ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ αγσγνύ θαη ε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

Η εμήγεζε ηνπ κε πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ πόισλ ησλ 

πξσηνλίσλ ελόο κνλσηή θαη ε δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

Η εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ειεθηξηθό ξεύκα. 

 

 

«3.2.11. Γίνδνο 

Έλα βαζηθφ εμάξηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξα-

δηφθσλν, ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ζε άιια ειεθηξνληθά θπ-

θιψκαηα είλαη ε δίνδνο. ηελ εηθ.51 (3.2.51) θαίλεηαη ε κνξθή ηεο θαη ν 

ζπκβνιηζκφο ηεο. Απνηειείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθνχο εκηαγσγνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζε επαθή. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη: 

 

 
 

α) Ζ δίνδνο είλαη θαιφο αγσγφο (άγεη εχθνια), φηαλ ε ηάζε ζηα άθξα 

ηεο έρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηθφηεηα. Σα ηάζε απηή ιέγεηαη ηάζε νξζήο θν-

ξάο θαη ιέκε φηη ε δίνδνο είλαη νξζά πνισκέλε. ηελ εηθφλα 52 ε δίνδνο 

είλαη νξζά πνισκέλε θαη άγεη. Ο ιακπηήξαο θσηνβνιεί. 

β) Ζ δίνδνο είλαη θαθφο αγσγφο (δελ άγεη ζρεδφλ θαζφινπ), φηαλ ε ηάζε 

ζηα άθξα ηεο έρεη αληίζεηε πνιηθφηεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε. Ζ ηάζε απ-

ηή ιέγεηαη αλάζηξνθε ηάζε θαη ιέκε φηη ε δίνδνο είλαη αλάζηξνθα πν-

ισκέλε. ηελ εηθφλα 53 ε δίνδνο είλαη αλάζηξνθα πνισκέλε θαη δελ άγεη. 

Ο ιακπηήξαο δελ θσηνβνιεί. 

 

ηαλ ε δίνδνο είλαη νξζά πνισκέλε, ην άθξν ηεο δηφδνπ πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην ζεηηθφ πφιν κηαο πεγήο ιέγεηαη άλνδνο θαη ην άιιν άθξν ιέγεηαη θά-

ζνδνο (εηθ. 54). ηηο δηφδνπο κε θπιηλδξηθφ πεξίβιεκα, κηα ηαηλία δηαθνξε-
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ηηθνχ ρξψκαηνο απφ ην ρξψκα ηνπ πεξηβιήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δείμεη ηελ θάζνδν. 

Οη δίνδνη κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ εχθνια φηαλ δηαξξένληαη απφ κε-

γάιεο εληάζεηο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Γη’ απηφ ηνπνζεηνχληαη ζηα θπ-

θιψκαηα ζπλδεδεκέλεο κε θαηάιιειε αληίζηαζε ζε ζεηξά. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ζπλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα → 
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Οη ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο κηαο δηφδνπ ππξηηίνπ (Si) θαη κηαο δηφδνπ 

γεξκαλίνπ (Ge) θαίλνληαη ζηελ εηθ.55.  

 

 

 
 

Απφ απηέο θαίλεηαη φηη, φηαλ ε δίνδνο είλαη αλάζηξνθα πνισκέλε δε 

δηαξξέεηαη απφ ξεχκα. Ζ δίνδνο Si άγεη, φηαλ ε εθαξκνδφκελε ηάζε είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 0,3V θαη ε δίνδνο Ge άγεη, φηαλ ε εθαξκνδφκελε ηάζε εί-

λαη κεγαιχηεξε απφ 0,7V. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη, φηαλ νη δίνδνη Si θαηGe 

άγνπλ, ε πηψζε ηάζεο ζηα άθξα ηνπο παξακέλεη ζηαζεξή θαη πεξίπνπ ίζε 

κε 0,3Vθαη0,7ΧVαληίζηνηρα». 

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

WALTER, Έθηε Έθδνζε, Απφδνζε ζηα Διιεληθά Θαλάζεο Κσζηίθαο, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο, Αζήλα 1992, ζει. 100-101. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζίζηαηαη δπλαηή ζε έλαλ αγσγφ 

φηαλ γίλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ ξεφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο απηά σο εμήο: 

 

Α) Σα ειεθηξφληα φηαλ μεθηλνχλ απφ ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο πεγήο: 

Σα ειεθηξφληα φηαλ μεθηλνχλ απφ ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο πεγήο, είλαη 

θνξηηζκέλα κε ηζρπξφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ θέξεη 

αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν.  

Γηα λα πεξάζνπλ ινηπφλ ηα ειεθηξφληα ζηνλ αγσγφ, γίλεηαη ν πξνζα-

λαηνιηζκφο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ πξνο ηα ξένληα 

ειεθηξφληα, σο εμήο:      

Σα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη πξσηνλίσλ ησλ ξεφλησλ ειε-

θηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο 
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πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνπο εζσηεξη-

θνχο πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ, ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο. Λφγσ ηεο έιμεο ησλ απηήο, έρνπκε ηνλ πξνζαλαην-

ιηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο πφισλ. ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (ηνπ ξένληνο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) έι-

θνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσ-

ηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ησλ δνκηθψλ ιίζσλ 

ησλ πξσηνλίσλ). Έηζη γίλεηαη εθηθηφ ηα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχ-

καηνο λα πιεζηάζνπλ πξνο ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο 

απηφο γίλεηαη φπσο παξαπάλσ, αθνχ ζηα ξένληα ειεθηξφληα είλαη ηζρπξφ-

ηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ εμαζθείηαη έιμε πξνο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ ζηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ θη αθνινπζεί ν πξνζαλαηνιη-

ζκφο ηνπο. Αλ φκσο πιεζηάζνπλ πάξα πνιχ θνληά (πην θνληά απφ ην φξην 

ηεο ιεγφκελεο «ζρεηηθά θνληηλήο απφζηαζεο»), ηφηε εμαζθείηαη άπσζε. 

Έηζη, ηα ξένληα ειεθηξφληα είλαη δπλαηφ λα πεξλνχλ κέζα απφ ηνλ αγσγφ 

θαη δελ έιθνληαη απφ ηα πξσηφληα ηνπ ππξήλα ψζηε λα αθηλεηνπνηεζνχλ. 

[Δπεηδή, δειαδή, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο 

ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) απσζνχληαη κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο βα-

ξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ζηα πξσηφληα ηνπ 

αγσγνχ), ηφηε ηα ξένληα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δελ γίλνληαη 

έλα «ζψκα» κε ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ, αιιά θαζψο απσζνχληαη απφ απ-

ηά αθελφο (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο) θαη αθεηέξνπ θαζψο έιθν-

ληαη απφ ηα επφκελά ηνπο πξσηφληα (απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο 

ηνπο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ κε ηνπο νπνίνπο έιθνληαη 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο), ηφηε έρνπκε ηελ δηέιεπζε ησλ ξεφλησλ 

απηψλ ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ αγσγφ απηφλ].  

(Λφγσ δε ηεο έιμεο ησλ απηήο, έρνπκε ηφηε ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη εζσηεξηθά, ψζηε λα ζηξέθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο βαξπ-

ηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο 

βαξπηηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ησλ ξεφλησλ ειε-

θηξνλίσλ).  

Έηζη ηα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πιεζηάδνπλ πξνο ηα πξσ-

ηφληα ηνπ αγσγνχ απηνχ. ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πεξλνχλ κέζα 

απφ ηνλ αγσγφ, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζή ηνπο απφ άιιεο δπλάκεηο 

ηνπ αγσγνχ.    

Αλ φκσο ην πιηθφ ηνπ αγσγνχ απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ θέξνπλ α-

ζζελέο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ζηνπο εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο, ηφηε ηα ειε-

θηξφληα ηνπ ξένληνο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δελ έιθνληαη ηζρπξά κε απηά ηα 

πξσηφληα ηνπ αγσγνχ (απφ ηνπο εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ 
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αγσγνχ). ηελ πεξίπησζε απηή δελ έρνπκε αξθεηή ηελ δχλακε απηήο ηεο 

έιμεο ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ θαη δελ έι-

θνληαη ηφηε ηζρπξά απηά ηα ειεθηξφληα. Γελ ππάξρεη δειαδή ν πξνζαλα-

ηνιηζκφο ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ αγσγφ, νπφηε δηαθφπηεηαη ε δηέιεπζή ηνπο. 

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, θαζίζηαηαη δπλαηή ή φρη ε δηέιεπζε ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ απηψλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ θάζνδν, κέζα ζηνλ αγσγφ ή ζηνλ 

κνλσηή αληίζηνηρα. 

 

Β) Σα ειεθηξφληα φηαλ μεθηλνχλ απφ ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο πεγήο:  

Σα ειεθηξφληα φηαλ μεθηλνχλ απφ ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο πεγήο, είλαη θνξ-

ηηζκέλα κε ηζρπξφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, πνπ θέξεη ζεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν.  

Γηα λα πεξάζνπλ ινηπφλ ηα ειεθηξφληα ζηνλ αγσγφ, γίλεηαη ν πξνζα-

λαηνιηζκφο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ πξνο ηα ξένληα 

ειεθηξφληα, σο εμήο:  

Σα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνπο εζσηε-

ξηθνχο πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ειε-

θηξηθνχ ξεχκαηνο, έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 

ππάξρνπλ κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσ-

ηνλίσλ ηνπ αγσγνχ, ζηηο ιεγφκελεο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο.  

Αθνχ, ινηπφλ, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ (ηνπ ξένληνο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) έιθνληαη κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ), γίλεηαη ηφηε εθηθηφ ηα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο λα 

πιεζηάζνπλ πξνο ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ.  

Ήδε φκσο ππάξρεη αληίζηνηρε έιμε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έξρνληαη απφ 

ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν, αθελφο, πξνζηίζεηαη ηψξα θαη ε αληίζηνηρε 

έιμε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ησλ ξεφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν, νπφηε 

έρνπκε δηπιή απηή ηελ δχλακε πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ δχν εζσηεξηθψλ πφ-

ισλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ πξνο ηα ξένληα ειεθηξφληα ηφζνλ πξνο 

απηά πνπ έξρνληαη απφ ηελ θάζνδν (κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ άλνδν), φζν 

θαη πξνο ηα ξένληα ειεθηξφληα πνπ έξρνληαη απφ ηελ άλνδν (κε θαηεχζπλ-

ζε πξνο ηελ θάζνδν). 

Λφγσ δε ηεο έιμεο ησλ απηήο, έρνπκε ηφηε ηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη εζσηεξηθά, ψζηε λα ζηξέθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο βα-

ξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πξνο ηνπο εζσηε-

ξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ησλ ξεφλησλ 

ειεθηξνλίσλ.  

Δπεηδή φκσο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ 

ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηα νπνία ειεθηξφληα έξ-

ρνληαη απφ ηελ άλνδν) απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ε-
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ιεθηξνλίσλ (πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο βαξπηηθνχο πφινπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ζηα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ), ηφηε ηα ξέ-

νληα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δελ γίλνληαη έλα «ζψκα» κε ηα 

πξσηφληα ηνπ αγσγνχ, αιιά θαζψο απσζνχληαη απφ απηά αθελφο (ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο) θαη αθεηέξνπ θαζψο έιθνληαη απφ ηα επφ-

κελά ηνπο πξσηφληα (απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηνπο πφινπο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ κε ηνπο νπνίνπο έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο), ηφηε έρνπκε ηελ δηέιεπζε ησλ ξεφλησλ απηψλ ε-

ιεθηξνλίσλ απφ ηνλ αγσγφ απηφλ.  

Έηζη ηα ειεθηξφληα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ ά-

λνδν έιθνληαη ζπλέρεηα απφ ηα ακέζσο επφκελα πξσηφληα ηνπ αγσγνχ, κε 

ηα νπνία θαη πξνζαλαηνιίδνληαη θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πεξλνχλ απφ ηνλ 

αγσγφ. ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πεξλνχλ κέζα απφ ηνλ αγσγφ, ρσ-

ξίο λα απσζνχληαη απφ άιιεο δπλάκεηο ηνπ αγσγνχ απηνχ.  

Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ απηψλ πνπ έξρν-

ληαη απφ ηελ άλνδν, κέζα ζηνλ αγσγφ. 

 

Δπίζεο: 

Γηα λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηα ειεθηξφληα ηεο θαζφδνπ ηνλ αγσγφ: 

Έζησ φηη ηα ειεθηξφληα μεθηλνχλ απφ ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο πεγήο γηα 

λα πεξάζνπλ πξνο ηνλ ζεηηθφ:  

Σα ξένληα ειεθηξφληα φηαλ μεθηλνχλ απφ ηελ θάζνδν, ήδε έρνπλ θνξ-

ηηζηεί κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Άξα, γηα λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηα ειεθηξφληα απηά ηεο θαζφδνπ ηνλ 

αγσγφ, ζεκαίλεη φηη νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ησλ αηφκσλ ηνπ αγσγνχ απηνχ θέξνπλ ηζρπξφ καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

Γηα λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηα ειεθηξφληα ηεο αλφδνπ ηνλ αγσγφ: 

Έζησ φηη ηα ειεθηξφληα μεθηλνχλ απφ ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο πεγήο γηα λα 

πεξάζνπλ πξνο ηνλ αξλεηηθφ: 

Σα ξένληα ειεθηξφληα φηαλ μεθηλνχλ απφ ηελ θάζνδν, ήδε έρνπλ θνξ-

ηηζηεί κε ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη κε αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

Άξα, γηα λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηα ειεθηξφληα απηά ηεο θαζφδνπ ηνλ 

αγσγφ, ζεκαίλεη φηη νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ησλ αηφκσλ ηνπ αγσγνχ απηνχ θέξνπλ ηζρπξφ καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

 

Γηα λα κε κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηα ειεθηξφληα κέζα απφ ηνλ αγσγφ ή 

έλα άιιν ζψκα: 

Αο δνχκε ηη ζπκβαίλεη ζε έλαλ εκηαγσγφ ηψξα: 

α) Σν καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπ ζψκαηνο-εκηαγσγνχ απ-

ηνχ, έζησ δελ έιθεη ηζρπξά ηα ξένληα ειεθηξφληα, νπφηε δελ γίλεηαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ κε ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο απηνχ 

ηνπ ζψκαηνο. 
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Δπεηδή ηα ξένληα ειεθηξφληα ήδε θέξνπλ ηζρπξφ ειεθηξηθφ θνξηίν, εί-

λαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ πηέζεηο θαη έιμεηο πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο 

ησλ πξσηνλίσλ ηνπ εκηαγσγνχ, επνκέλσο, εθεί πνπ ππάξρεη ην πξφβιεκα 

είλαη νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα πξσηφληα ηνπ εκηα-

γσγνχ απηνχ. Απηνί νη εζσηεξηθνί πφινη φκσο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ εκηα-

γσγνχ είλαη δχν: ν πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ν πφινο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Οπφηε, ηφηε έρνπκε ηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο λα είλαη ελδερφκελν: 

α1) Ζ κηα πεξίπησζε είλαη λα κε κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ νη εζσ-

ηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ εκηαγσγνχ, ελψ 

πξνζαλαηνιίδνληαη κφλνλ νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ηνπ.  

ηελ πεξίπησζε απηή ηα ξένληα ειεθηξφληα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ απφ 

ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν (φπσο εμεγήζακε πην πάλσ), αιιά δελ κπν-

ξνχλ λα πεξάζνπλ αληίζεηα. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία αγσγνχ πξέπεη λα ππάξρεη ν πξνζαλαηνιηζκφο κε-

ηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειεθηξνλίσλ, ηνπ ξένληνο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ησλ δνκηθψλ ιί-

ζσλ ησλ πξσηνλίσλ. 

Δπίζεο, αλ ζε έλαλ αγσγφ πξνζζέζνπκε ή ζπγθνιιήζνπκε έλα άιιν 

θνκκάηη εκηαγσγνχ, ηφηε ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζα πεξάζεη απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ αγσγνχ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ εκηαγσγνχ, αιιά δελ ζα πεξάζεη θαη α-

ληίζεηα. Απηφ γίλεηαη γηαηί ζην θνκκάηη ηνπ κεηάιινπ πνπ πξνζζέζακε-

ζπγθνιιήζακε θαη ζην νπνίν δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηα ειεθηξφληα, δελ 

πξνζαλαηνιίδεηαη κε ηα ξένληα ειεθηξφληα (αθνχ φπσο εμεγήζακε δελ 

ππάξρεη ν πξνζαλαηνιηζκφο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ [ηνπ ξένληνο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο] κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ [πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ, ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ]). 

 

α2) Σν ίδην ζα ζπκβεί θη αλ παξέρνπκε ζε έλαλ αγσγφ πνιχ κηθξή-

ειάρηζηε πνζφηεηα θνξηίνπ-ελέξγεηαο, ψζηε απηφ λα κε είλαη αξθεηφ λα 

«πξνζαλαηνιίζεη» ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ 

ηνπ αγσγνχ πξνο ηα ξένληα απηά ειεθηξφληα. ηελ πεξίπησζε απηή ν α-

γσγφο δελ πθίζηαηαη πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηα ξένληα απηά ειεθηξφληα δελ 

πεξλάλε κέζα απφ απηφλ. Γελ είλαη δειαδή αξθεηφ ην παξερφκελν θνξηίν 

γηα λα αζθήζεη καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ζηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ ησλ αηφκσλ ηνπ αγσγνχ. 

Π.ρ. αλ ζεξκάλνπκε έλαλ αγσγφ απηφο κπνξεί λα δπζθνιέςεη ηελ δηέ-

ιεπζε ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ ή θαη λα ηελ δηαθφςεη. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, φπσο εμεγήζακε ζε άιιε ελφ-

ηεηα, παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφ-

ινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηφζν απφ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο 
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ησλ πξσηνλίσλ, φζν θαη απφ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξνλίσλ) θαη 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ (απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηφζν απφ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ ειεθηξν-

λίσλ, φζν θαη απφ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ). Λφγσ ηεο αχμε-

ζεο ησλ παξαγφκελσλ ζεκειησδψλ ηφλησλ έρνπκε ηελ άπσζε κεηαμχ ηνπο 

θαη επνκέλσο απσζνχληαη θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα θαη ζπλεπψο νη εζσηεξη-

θνί-βαξπηηθνί πφινη ησλ ξεφλησλ ειεθηξνλίσλ, κε απνηέιεζκα λα απσ-

ζνχληαη ηα ίδηα ηα ειεθηξφληα ζην ζεκείν εθείλν πνπ ζεξκαίλεηαη θαη έηζη 

δηαθφπηεηαη ην θχθισκα. 

 

Αλ ζέινπκε λα πεξάζεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ 

άλνδν, αιιά δελ ζέινπκε λα πεξάζεη απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν: 

Έζησ ινηπφλ ζέινπκε λα δηαθφπηνπκε ηελ δίνδν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχ-

καηνο απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν: 

Σφηε ηνπνζεηνχκε ζηνλ εκηαγσγφ απηφλ, πξνο ην κέξνο ηεο αλφδνπ, 

ηκήκα απφ ην ζηνηρείν-πιηθφ εθείλν, ηα πξσηφληα ηνπ νπνίνπ δελ θέξνπλ 

ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ (δελ πξνζαλαηνιίδνληαη δειαδή νη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). Σφηε νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ, ησλ δνκηθψλ απηψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ, δελ κπν-

ξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ηα νπνία θέξνπλ ηα εξρφκελα απφ ηελ ά-

λνδν ειεθηξφληα.  

Έηζη δελ ππάξρεη πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ αγσγφ, νπφηε θαζίζηαηαη α-

δχλαηε ε δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο αλφδνπ πξνο ηελ θάζνδν. 

 

Αλ ζέινπκε λα πεξάζεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θά-

ζνδν, αιιά δελ ζέινπκε λα πεξάζεη απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν: 

Έζησ ινηπφλ ζέινπκε λα δηαθφπηνπκε ηελ δίνδν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχ-

καηνο απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν: 

Σφηε ηνπνζεηνχκε ζηνλ εκηαγσγφ απηφλ, πξνο ην κέξνο ηεο θαζφδνπ, 

ηκήκα απφ ην ζηνηρείν-πιηθφ εθείλν ηα πξσηφληα ηνπ νπνίνπ δελ θέξνπλ 

ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ (δελ πξνζαλαηνιίδνληαη δειαδή νη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). Σφηε νη εζσηεξηθνί πφινη ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ησλ δνκηθψλ απηψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ, 

δελ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ κε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία θέξνπλ ηα εξρφκε-

λα απφ ηελ θάζνδν ειεθηξφληα.  

Έηζη δελ ππάξρεη πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ αγσγφ, νπφηε θαζίζηαηαη α-

δχλαηε ε δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ πξνο ηελ άλνδν. 
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3. Η θαηεύζπλζε θίλεζεο κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ κεηαδί-

δεηαη ε ίδηα ζε όιν ηνλ ρώξν. 

Η εμήγεζε ηνπ ηζρπξνύ ζεηζκηθνύ θύκαηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηνπ ξήγκαηνο, θαη ε εμήγεζε ηεο εμαζζέλεζεο ηνπ ζεηζκηθνύ θύκαηνο 

πξνο ην κέξνο όπνπ νη ηεθηνληθέο πιάθεο. 

Η εμήγεζε ηεο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ησλ θσηνλίσλ (θσηόο) πξνο 

όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο πίεζεο ζηα πγξά. 

Η εμήγεζε ηεο αξρήο ηνπ Pascal. 

 

 

«Ι. Μεηάδνζε ησλ πηέζεσλ ζηα πγξά (αξρή ηνπ PASCAL) 

ε κία θηάιε ηνπνζεηνχκε ρξσκαηηζκέλν πγξφ (π.ρ. λεξφ) θαη θιείλνπκε 

ηε θηάιε κε έλα πψκα κέζα απφ ην νπνίν έρνπκε πεξάζεη κεξηθνχο γπάιη-

λνπο ζσιήλεο (ρ. 1).  

 

 
 

εκεηψλνπκε ην χςνο ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη ζηνπο ζσιήλεο πξνηνχ 

πηέζνπκε ηελ ειαζηηθή ζθαίξα . Μεηά πηέδνπκε ηε ζθαίξα θαη παξαηε-

ξνχκε φηη θαη ζηνπο ηξεηο ζσιήλεο ην ρξσκαηηζκέλν πγξφ αλέξρεηαη ζην 

ίδην χςνο h. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πίεζε, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ ειεχζεξε 

επηθάλεηα ηνπ πγξνχ, κεηαδφζεθε ε ίδηα ζε φια ηα ζεκεία Α, Β, Γ, θηι. 

Σελ ηδηφηεηα ησλ πγξψλ λα κεηαδίδνπλ ηελ πίεζε απφ ζεκείν ζε ζεκείν 

ηε κειέηεζε αξρηθά ν Pascal θαη δηεηχπσζε ηελ εμήο αξρή: 

Ζ πίεζε πνπ πξνθαιείηαη ζε πγξφ πνπ ηζνξξνπεί κεηαδίδεηαη ακε-

ηάβιεηε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ. 

 

ην ίδην ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε θαη κε ηε ζπζθεπή ηνπ 

ρ. 2.  

βλέπε επόμενη ζελίδα → 
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ηαλ πξνθαινχκε πίεζε ζην πγξφ κε ηε βνήζεηα ηνπ εκβφινπ, ε πίεζε 

απηή κεηαδίδεηαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ πγξνχ θαη ηα καλφκεηξα δείρλνπλ 

ηελ ίδηα πίεζε. 

(Φπζηθά θαη ε πδξνζηαηηθή πίεζε, ε νπνία απμάλεη κε ην βάζνο, αιιά 

ζην πείξακα απηφ ηε ζεσξνχκε αζήκαληε). 

 

ΙΙΙ. Δθαξκνγέο ηεο αξρήο ηνπ Pascal. 

Ζ κεηάδνζε ησλ πηέζεσλ κέζα ζηε κάδα ησλ πγξψλ βξίζθεη εθαξκνγέο 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ πηεζηεξίνπ, ηνπ πδξαπιηθνχ θξέλνπ, ηνπ 

πδξαπιηθνχ αλπςσηήξα ησλ απηνθηλήησλ θηι. 

 

 
 

 

α. Τδξαπιηθό πηεζηήξην. Σα βαζηθά κέξε ελφο πδξαπιηθνχ πηεζηεξίνπ 

είλαη δχν θπιηλδξηθά δνρεία πνπ ζπγθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ιεπηφ ζσ-

ιήλα. Μέζα ζηα δνρεία θηλνχληαη δχν έκβνια κε δηαθνξεηηθά εκβαδά (ρ. 

4). …». 

 

βλέπε επόμενη ζελίδα → 
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«ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γπκλαζίνπ Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, 

ησλ: Α. Εαλέηνο, Ν. Λεθάθεο, Α. ρνηλάο, Έθδνζε ΚΒ΄, Αζήλα 1992, ζει. 

76-78.  

 

Δπίζεο, δηαβάδνπκε: 

 

«2.1.72. Μεηάδνζε ησλ πηέζεσλ δηα κέζνπ ησλ ξεπζηώλ. 

Γηα ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο (π.ρ. αηκνζθαηξηθή, πίεζε απφ έκβνιν θ.η.ι.) 

πνπ εμαζθνχληαη πάλσ ζε έλα ξεπζηφ, ηζρχεη ε εμήο αξρή  (Pascal). 

«Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη πάλσ ζε έλα ξεπζηφ κεηαδίδεηαη ε ίδηα ζε φια ηα 

ζεκεία ηνπ ξεπζηνχ». 

…………. 

«Σν κέηξν ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη απφ πγξφ, ιφγσ πίεζεο, ζε (κηθξή) 

επηθάλεηα εκβαδνχ S, είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επη-

θάλεηαο. Ζ δηεχζπλζε ηεο F είλαη πάληνηε θάζεηε πξνο ηελ ζεσξνχκελε 

επηθάλεηα». 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ, ε αξρή ηνπ Pascal, πνπ ιέγεη φηη:  

α. «Ζ πίεζε πνπ πξνθαιείηαη ζε πγξφ πνπ ηζνξξνπεί κεηαδίδεηαη ακε-

ηάβιεηε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ». 

β. «ηαλ πξνθαινχκε πίεζε ζην πγξφ κε ηε βνήζεηα ηνπ εκβφινπ, ε πί-

εζε απηή κεηαδίδεηαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ πγξνχ θαη ηα καλφκεηξα δεί-

ρλνπλ ηελ ίδηα πίεζε». 

γ. «Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη πάλσ ζε έλα ξεπζηφ κεηαδίδεηαη ε ίδηα ζε φια 

ηα ζεκεία ηνπ ξεπζηνχ». 

Δμεγήζακε φηη κε ηελ πίεζε παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. 

Σα ζεκειηώδε ηόληα απηό ην ραξαθηεξηζηηθό έρνπλ: όηαλ παξάγν-

ληαη κεηαδίδνληαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνχ φκσο, θαη ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο εηδηθφ-

ηεξα, ε κεηάδνζε γίλεηαη ην εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα θαηά ηελ πνξεία ηνπο έιθνπλ θαη χιε απφ ηηο κάδεο 

ζηηο νπνίεο θηλνχληαη. Έηζη, αλ ππάξρεη έλα ξήγκα, έλα ηεθηνληθφ ξήγκα, 

νη κάδεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ξήγκαηνο θέξνπλ πεξηζζφηεξε χιε ζε 

ζρέζε κε ηνλ ελδηάκεζν ηνπ ξήγκαηνο ρψξν. Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηελ ζχγθξνπζε ησλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ έιθνπλ θαη χιε 

αιιά θαη απνξξνθψληαη απφ ηελ χιε θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην ζεη-

ζκηθφ θχκα εμαζζελεί πξνο ηηο πιεπξέο ηνπ ξήγκαηνο, ελψ είλαη πνιχ η-

ζρπξφηεξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ξήγκαηνο. 

Αλ αληί γηα ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ παξάγνληαη ζην πγξφ, κεηά απφ ηελ 

πίεζή ηνπ, απηά κεηαδίδνληαη πξνο φιεο ηηο δηεπζχλζεηο, αλάινγα γίλεηαη 

θαη ζην θσο, ή ζην ζθνηάδη θ.ιπ. 

Με άιια ιφγηα ην θσο είλαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ, πνπ έρνπλ έιμεη θαη χιε θαη δεκηνχξγεζαλ ηα θσηφληα. 

Σν θσο δειαδή παξάγεηαη κεηά απφ θάπνην είδνο πίεζε ή ζπκπίεζε χ-

ιεο ή ελέξγεηαο (έιμε αληίζεησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ θαη έλσζή ηνπο).  

Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ινηπφλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο, δειαδή θαηά 

ηελ ζηηγκή ηεο ζπκπίεζεο-πίεζήο ηνπο θηλνχληαη πάιη πξνο φιεο ηηο θαηεπ-

ζχλζεηο, πξνο φιν ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν. 

Απηή είλαη ηδηφηεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θσο 

θαη δελ είλαη ηδηφηεηα ησλ θσηνλίσλ, αιιά ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, φπσο 

αλαθέξακε θαη θαηά ηελ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζηα πγξά, ζηα ζηεξεά (φ-

πσο ζην ζεηζκηθφ θχκα) θ.ιπ. 

Αο ζπκεζνχκε εδψ ην πεξίθεκν πείξακα ησλ Άικπεξη Μάηθειζνλ θαη 

Έληνπαξλη Μφξιπ. 

 

βλέπε επόμενη ζελίδα → 
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Πνμζπαζώκηαξ κα απμδείλμοκ ηεκ ύπανλε ημο αηζένα, εκόξ αόναημο μέζμο πμο γέ-

μηδε ημ πώνμ μη Αμενηθακμί επηζηήμμκεξ Άιμπενη Μάηθειζμκ θαη Έκημοανκη Μόνιο 

μνγάκςζακ ημ 1887 έκα εοθοέζηαημ πείναμα. πςξ θαίκεηαη ζημ απιμπμηεμέκμ δηά-

γναμμα επάκς, μηα θςηεηκή πεγή (Α) έζηεηιε μηα δέζμε θςηόξ ζε μηα ειαθνά επανγο-

νςμέκε γοάιηκε πιάθα (Β) πμο επέηνερε ιίγμ από ημ θςξ κα πενάζεη μέζα από αοηή 

εκώ ημ οπόιμηπμ ακαθιάζηεθε θαηά μνζή γςκία. Οη δύμ δέζμεξ δηέζπηζακ ίζεξ απμ-

ζηάζεηξ μέπνη ηα θάημπηνα (CkaiD) θαη επακαθιάζηεθακ ζηεκ πιάθα. Τμ θςξ εκώζεθε 

θαη πάιη ζε μηα δέζμε γηα ακ εηζέιζεη ζημ ηειεζθόπημ (Γ). Γθεί, μία ζοζθεοή μέηνεζε ηα 

θομαηηθά ζημηπεία ημο θςηόξ γηα κα ειέγλεη ακ μη δύμ δέζμεξ έθηαζακ ηαοηόπνμκα. 

Οη επηζηήμμκεξ πίζηεοακ όηη, ακ ε Γε θηκηόηακ μέζα ζημκ αηζένα, ε θςηεηκή δέζμε 

πμο ηαλίδεοε ακηίζεηα πνμξ ηε θμνά ημο ακέμμο ζα έπνεπε κα είκαη θαηά ηη βναδύηενε 

από εθείκε πμο θηκηόηακ θαηά μήθμξ ηεξ θμνάξ ημο ακέμμο. Τμ ηειεζθόπημ όμςξ έδεη-

λε όηη θαη μη δύμ θςηεηκέξ δέζμεξ ηαλίδερακ με ηεκ ίδηα ηαπύηεηα. Τμ απνόζμεκμ αοηό 

απμηέιεζμα βμήζεζε ανγόηενα ημκ Ασκζηάηκ κα ζοκεηδεημπμηήζεη όηη ε ηαπύηεηα ημο 

θςηόξ είκαη ζηαζενή. 

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 26.  

Δπίζεο, λα δνχκε θαη ην εμήο ζρεηηθφ απφζπαζκα: 
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«[…] Με βάζε ηηο εμηζψζεηο ηεο ζρεηηθφηεηαο, ν ρψξνο δηαζηέιιεηαη 

νπνπδήπνηε θαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, εθηφο απφ ην ρψξν ησλ βα-

ξπηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο νη γαιαμίεο…». 

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 22.  

 

Δπεμεγήζεηο-παξαηεξήζεηο: 

Απφ ην παξαπάλσ πείξακα ησλ Άικπεξη Μάηθειζνλ θαη Έληνπαξλη 

Μφξιπ, έρεη απνδεηρζεί φηη ην θσο θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα, εθφζνλ ε 

ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ είλαη ηζρπξφηεξε απφ απηή ηεο α-

ηκφζθαηξαο ηεο Γεο θαη δελ απνξξνθάηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα, ή κάιινλ, 

απνξξνθάηαη θαηά ίζεο θαη ειαρηζηφηαηεοπνζφηεηεο θαη ζηηο δχν θάζεηεο 

θηλήζεηο ηνπ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ δελ θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα 

ηεο κηαο θαηεχζπλζεο έλαληη ηεο άιιεο. 

Απηφ γίλεηαη επεηδή ηα θσηφληα ελέξγεηαο ηνπ θσηφο (βιέπε θαη πην θά-

ησ) δελ εκπνδίδνληαη απφ ηελ αηκφζθαηξα θαηά ηελ θίλεζή ηνπο. Αληίζε-

ηα, ηα θσηφληα κάδαο ηνπ θσηφο, έιθνληαη απφ ηελ αηκφζθαηξα θαη ην θσο 

ράλεη απφ απηά. ην κέξνο φκσο ηνπ θσηφο, πνπ αθνξά ηελ θαζαξή ελεξ-

γεηαθή ηνπ κνξθή, απηφ είλαη ζεκειηψδε ηφληα πνπ έιθνπλ θαη κηθξνκάδα 

(βι. καγλεηηθή κηθξνκάδα), πνπ δελ ηελ έιθεη ε ζπλεζηζκέλε ελέξγεηα ηεο 

αηκφζθαηξαο, παξά κφλνλ άιιεο ηζρπξέο πεγέο ζεκειησδψλ ηφλησλ, φπσο 

είλαη νη καχξεο ηξχπεο, νη δίλεο ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην θέληξν ησλ γαια-

μηψλ, ειίσλ θ.ιπ. θαη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ εμαζθείηαη απφ απηέο ε βαξχηε-

ηά ηνπο πξνο ην θσο.  
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4. Η εμήγεζε ηεο αδηαβαηηθήο κεηαβνιήο. 

Η εμήγεζε ηεο ζθαηξηθήο θαηεύζπλζεο ησλ πξώησλ θπκάησλ η-

ζρπξήο αθηηλνβνιίαο. 

Η εμήγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο δηέιεπζεο ηεο αθηηλνβνιίαο ησλ ε-

γθάξζησλ θπκάησλ, αλάκεζα από ηα θελά ηεο ύιεο-κάδαο. 

Σα ζεκειηώδε ηόληα έιθνπλ θαη ύιε θη έηζη κεηαθέξνπλ ζεξκόηεηα 

κέζα ζην θελό ηνπ δηαζηήκαηνο (κεηαμύ ειίνπ-γεο θ.ιπ.) 

 

 

«12. Ση είλαη ε αδηαβαηηθή κεηαβνιή; Πνηνο είλαη ν λόκνο Poisson; 

Θεσξνχκε αέξην πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε θχιηλδξν, ηνπ νπνίνπ ηα ηνη-

ρψκαηα θαη ην έκβνιν απνηεινχληαη απφ πιηθφ πνπ είλαη ηδαληθφο κνλσηήο 

γηα ηε ζεξκφηεηα. 

Αλ θηλήζνπκε ην έκβνιν πξνο ηα κέζα, ην αέξην ζπκπηέδεηαη θαη πα-

ξαηεξνχκε φηη ζεξκαίλεηαη. Μηα ηέηνηα κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ησλ αεξίσλ, 

θαηά ηελ νπνία νχηε πξνζθέξνπκε ζην αέξην νχηε παίξλνπκε απφ απηφ 

ζεξκφηεηα, θαιείηαη αδηαβαηηθή κεηαβνιή. 

 

 
 

Αλ, αληίζεηα, θηλήζνπκε ην έκβνιν πξνο ηα έμσ, ην αέξην δηαζηέιιεηαη 

θαη παξαηεξνχκε φηη ςχρεηαη. 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ πίεζε θαη ηνλ φγθν δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

 

 
 

πνπ γ είλαη κηα ζηαζεξά πνπ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ αεξίνπ. 

 

Πξνζνρή! 

Άιιν αδηαβαηηθή κεηαβνιή θαη άιιν ηζφζεξκε κεηαβνιή. 

Καηά ηελ αδηαβαηηθή κεηαβνιή δελ ππάξρεη ξνή ζεξκφηεηαο απφ ην αέ-

ξην ζην πεξηβάιινλ θαη αληίζηξνθα, θαη φκσο ε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ 

κεηαβάιιεηαη». 

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

δφζεηο, ηφκνο 5, ζει. 23.   

 

Δπεμεγήζεηο: 

  



21 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Καηά ηελ αδηαβαηηθή κεηαβνιή δελ ππάξρεη 

ξνή ζεξκφηεηαο απφ ην αέξην ζην πεξηβάιινλ θαη αληίζηξνθα, θαη φκσο ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ κεηαβάιιεηαη». 

Απηφ εμεγείηαη, επεηδή ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ ζπκπηέ-

δνληαη βίαηα, απσζνχληαη εμίζνπ βίαηα. 

ζν φκσο πην βίαηα ζπγθξνχεηαη ε χιε, ηφζν πην πνιιά ζεκειηψδε ηφ-

ληα παξάγνληαη (θαζψο εμαλαγθάδνκε ηελ χιε ζην αέξην λα ζπκπηεζηεί 

παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα, επεηδή αθξηβψο απσζνχληαη ηα ήδε ππάξ-

ρνληα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ κέζα 

ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ).  

Σα ζεκειηψδε ηφληα φκσο, ζηελ θαζαξή ηνπο κνξθή, ή αιιηψο εθείλα 

πνπ παξάγνληαη απφ ηελ πην βίαηε ζχγθξνπζε ή πίεζε ηεο χιεο, δελ έι-

θνπλ κεγάια θνξηία κάδαο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή παξάγνληαη πάξα πνιχ 

γξήγνξα θαη αιιειεπηδξνχλ επίζεο πάξα πνιχ γξήγνξα (βιέπε ζρεηηθά κε 

ηελ ηζρχ ηνπ πξψηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο πνπ είλαη κεγάιεο ηζρχνο επεηδή 

δελ έρεη έιμεη κηθξνκάδα).  

Έηζη, ην πξψην θχκα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαζψο παξάγεηαη, απσ-

ζείηαη θαηά δεχγε, ή δεκηνπξγεί αθηηλνβνιία, πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο, έηζη θαζψο έρεη εμαζθεζεί πάλσ ηνπο ε αληίζηνηρε πίεζε 

απφ ηα κφξηα θαη ηα άηνκα ηνπ ζπκπηεδφκελνπ αεξίνπ. 

Ζ θαηεχζπλζε δειαδή άπσζήο ηνπο είλαη ζθαηξηθή, επεηδή ζθαηξηθά δέ-

ρνληαη ηελ πίεζε ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληά ηνπο. 

 

 

«65. Ση νλνκάδνπκε δηάδνζε κε αθηηλνβνιία;  

Έλα ζψκα κπνξεί λα ράλεη ή λα παίξλεη ζεξκφηεηα θαη ζην θελφ, φπσο 

είδακε θαη ζην παξάδεηγκα κε ην γπάιηλν θψδσλα. Απηφ, βέβαηα, δελ ε-

μεγείηαη κε φζα έρνπκε κάζεη γηα ηε δηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο, εθφζνλ ζην 

θελφ δελ ππάξρεη θαλέλα πιηθφ (π.ρ. αέξαο), πνπ λα επηηξέςεη δηάδνζε κε 

αγσγή ή ξεχκαηα. 

Δίκαζηε, ινηπφλ, ππνρξεσκέλνη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρεη θη έλαο 

ηξίηνο ηξφπνο δηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ δε ρξεηάδεηαη ηελ χιε! Απηφο 

ν ηξφπνο νλνκάδεηαη δηάδνζε κε αθηηλνβνιία θαη ε ζεξκφηεηα πνπ εθπέ-

κπεη ην ζψκα νλνκάδεηαη ζεξκηθή αθηηλνβνιία. 

Οη έξεπλεο πνπ έγηλαλ απνθάιπςαλ φηη ε αθηηλνβνιία απηή γίλεηαη κε 

έλα είδνο θπκάησλ, ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, θαη επηηξέπεη ηε δηά-

δνζε ζεξκφηεηαο αλάκεζα ζηελ χιε, αιιά θαη κέζα ζην θελφ. 

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

δφζεηο, ηφκνο5, ζει. 44.   

 

Δπεμεγήζεηο-παξαηεξήζεηο: 

Απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν, αιιά θαη ην κέζνλ δηάδνζεο ηεο αθηηλνβν-

ιίαο ζην θελφ πεξηγξάςακε σο ηψξα.  
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Απηφ ην ζεσξνχκελν θελφ, δελ είλαη άιιν εθηφο απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ηα νπνία δηαηξέρνπλ φιν ην ζχκπαλ, απφ ηνλ έλα πφιν ηνπ πξνο ηνλ άιιν 

πφιν ηνπ. 

Καη κηα θαη αλαθεξζήθακε γηα ηα ζεκειηψδε ηφληα λα πξνζζέζνπκε θαη 

ηα εμήο, φπσο παξαθάησ. 
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5. Η εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηεο ιαλζάλνπζαο ζεξκόηεηαο. 

Η εμήγεζε ηνπ δηαθνξεηηθνύ ζεκείνπ βξαζκνύ ζην θάζε πιηθό. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξάο ηεο θαηάζηαζεο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο 

από έλα πγξό ή αέξην. 

Ο λένο θόζκνο ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ θαη νη 

ηδηόηεηέο ηνπ. 

Με ηνπο λόκνπο ηεο ύιεο, δελ κπνξνύκε λα εξκελεύζνπκε ηνπο λό-

κνπο ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο, αθνύ εθεί ε ύιε είηε δελ ππάξρεη θαζό-

ινπ, είηε ππάξρεη ζε ειαρηζηόηαηε πνζόηεηα, ίζηα-ίζα πνπ λα αθήλεη ην 

ίρλνο ηεο. 

Σα παξαγόκελα ζεκειηώδε ηόληα αιιειεπηδξνύλ κε ηηο ζπκπάληεηεο 

καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

 

 

 

«Λαλζάλνπζα ζεξκόηεηα 

Λαλζάλνπζα ζεξκφηεηα νλνκάδεηαη ην πνζφ ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ 

απνξξνθάηαη ή εθιχεηαη απφ έλα ζψκα, ρσξίο λα απμνκεηψλεηαη ε ζεξκν-

θξαζία θαηά ηε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηεο χιεο, απφ ηε ζηεξεά θάζε 

ζηελ πγξή ή απφ ηελ πγξή ζηελ αέξηα.  

 

 

 
 

Η μεηαβμιή ηεξ θοζηθήξ θαηάζηαζεξ μκμμάδεηαη επίζεξ, μεηαβμιή θάζεξ. Κα-

ηά ηεκ δηάνθεηά ηεξ, π.π. θαηά ηεκ ηήλε ή ηεκ πήλε, μηα μοζία απμβάιιεη ή α-

πμννμθά ζενμόηεηα, πςνίξ κα μεηαβάιιεηαη ε ζενμμθναζία ηεξ. Η ιακζάκμοζα 

ζενμόηεηα είκαη ε εκένγεηα πμο εθιύεηαη ή απμννμθάηαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

αιιαγήξ θάζεξ. 

 

 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο χιεο, ε ζεξκν-

θξαζία παξακέλεη ζηαζεξή. Γηα παξάδεηγκα, ην λεξφ βξάδεη ζηνπο 100
ν
C. 

Ζ ζεξκνθξαζία απηή παξακέλεη ζηαζεξή, έσο φηνπ νιφθιεξε ε πνζφηεηα 

ηνπ λεξνχ κεηαηξαπεί ζε πδξαηκφ. Ζ επηπιένλ ζεξκφηεηα ή ελέξγεηα πνπ 

παξέρεηαη ζην λεξφ είλαη ε ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα, ε νπνία απνξξνθάηαη 
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απφ ηα κφξηα ηνπ λεξνχ, ψζηε λα ππεξληθήζνπλ ηηο δπλάκεηο ζπλνρήο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο ζηελ πγξή θάζε. Ζ ζεξκφηεηα εθιχεηαη θαηά 

ηελ αληίζηξνθε δηεξγαζία, φηαλ δειαδή ηα πγξά παγψλνπλ θαη ζηεξενπνη-

νχληαη ή ηα αέξηα ζπκππθλψλνληαη ζε πγξά». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 3, ζει. 477. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Με ηνλ βξαζκφ ζπλερίδεη λα παξάγεηαη ζεξκφηεηα, δειαδή ν βξαζκφο 

ζπλερίδεη λα παξάγεηαη ζεξκφηεηα θαη δελ αλαηξέπεηαη ν λφκνο πνπ ιέγεη 

φηη φζν βξάδνπκε ην πγξφ απμάλεηαη ε ζεξκφηεηά ηνπ. Απηφ επεηδή εκείο 

βιέπνπκε-παξαηεξνχκε ηελ ρνξήγεζε ζεξκφηεηαο ζην πγξφ. 

Δπνκέλσο, ε παξαγφκελε ζεξκφηεηα θάπνπ πεγαίλεη. 

Σν βέβαην είλαη φηη δελ πεγαίλεη ζηελ χιε, αθνχ ην ζεξκφκεηξν θαηά 

ηνλ βξαζκφ δείρλεη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ζην πγξφ. 

Πνπ πάεη ινηπφλ απηή ε ζεξκφηεηα; 

 

Ζ εμήγεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα είλαη φηη ε αχμεζε ηεο ζεξκφηεηαο 

παξάγεη-δεκηνπξγεί ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ε-

ιεθηξνλίσλ. 

Αλάινγα κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ηζρχ ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ ησλ 

πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ ζηα πξσηφληα-ειεθηξφληα ησλ αηφκσλ ηνπ πιηθνχ 

ην θάζε πιηθφ παξάγεη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ηελ κέγηζηε παξα-

γσγή απηψλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Αλ ινηπφλ απμεζεί ε παξαγσγή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ π.ρ. ζην λεξφ, 

φηαλ απηφ βξάδεη, ηφηε απηφο ν βξαζκφο ζεκαίλεη ηελ κέγηζηε παξαγσγή 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Σφηε ε ηζρχο-θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ γίλεηαη ηζρπξφηεξν απφ ηελ 

ηζρχ-θνξηίν ησλ ειθηηθψλ δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ. 

Δπεηδή ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα κε ηνλ βξαζκφ γίλνληαη πνιιά, 

απμάλεηαη ηφηε απηφ πνπ νλνκάζακε «ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο». Με 

άιια ιφγηα, φζν πεξηζζφηεξα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ παξάγνληαη (κε 

ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εδψ), ηφζν πεξηζζφηεξν απηά απσζνχληαη, 

επεηδή βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ ην φξην ησλ 

ζρεηηθά θνληηλψλ απνζηάζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απσζνχληαη. 

Καζψο απσζνχληαη φκσο έιθνπλ θαη χιε, έιθνπλ θαη κφξηα νιφθιεξα 

λεξνχ εδψ θη απηφ γίλεηαη εθηθηφ κέζσ ηεο έιμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πφισλ πνπ θέξνπλ ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληα. Έηζη, 

ηα παξαγφκελα κε ηνλ βξαζκφ ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνπλ 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ειεθηξνλίσλ θαη κέζσ απηψλ έιθνπλ θαη νιφθιεξα άηνκα θαη κφξηα ηνπ 

λεξνχ. Δπίζεο, ηα παξαγφκελα κε ηνλ βξαζκφ ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ 
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πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ θαη κέζσ απηψλ έιθνπλ θαη νιφθιεξα 

άηνκα θαη κφξηα ηνπ λεξνχ.  

Αξρηθά ηα ζεκειηψδε ηφληα, φηαλ παξάγνληαη, θηλνχληαη πξνο θάζε θα-

ηεχζπλζε, φπσο εμεγήζακε θαη πην πάλσ θ.ιπ. Έηζη θηλνχληαη παληνχ θαη 

εμαζθνχληαη πηέζεηο παληνχ ζην λεξφ πνπ βξάδεη. 

ηελ ζπλέρεηα, κφιηο απσζεζνχλ θαη απνκαθξπλζνχλ κεηαμχ ηνπο, ηφηε 

ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έιθνληαη θαη πάιη. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέ-

πεηα λα κε εμαζθνχληαη κεηαμχ ηνπο ηα απσζηηθά θνξηία, νπφηε ηφηε φρη 

κφλνλ ηφηε δελ θαηεπζχλνληαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, αιιά έιθνληαη-

απνξξνθψληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ πιηθνχ-πιηθψλ ζηα 

νπνία βξίζθνληαη. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη παξαγφκελνη πδξαηκνί ηνπ λεξνχ θέξνπλ κε-

γάιν ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο, ή ιέκε φηη θέξνπλ απμεκέλν 

ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ «ζηέθνληαη» ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ηα κφ-

ξηα ηνπ λεξνχ ή ιέκε φηη ην λεξφ παξακέλεη σο πδξαηκφο (επεηδή ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο). 

Απηή είλαη ε εμήγεζε ηεο δηαθνξάο ηεο θαηάζηαζεο ελφο ζηεξενχ ζψ-

καηνο απφ έλα πγξφ ή αέξην. 

 

Απηή ινηπφλ ε ιεγφκελε ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ είλαη θάηη άιιν απφ ηελ κέγηζηε αχμεζε παξαγσγήο ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, νπφηε απηά ηφηε απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη δελ παξάγνπλ ζεξκφ-

ηεηα, αθνχ απσζνχληαη θαη δηαζηέιιεηαη έηζη ην πιηθφ ζην νπνίν βξί-

ζθνληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα. Ζ ηζρχο ησλ είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε κπνξεί 

λα ζπάζεη θαη ην κπνπθάιη κε ην λεξφ πνπ βξάδεη. 

ηελ νπζία ε ζεξκφηεηα απηή έρεη θχγεη, αθνχ πιένλ ζηελ ζεξκνθξαζία 

απηή ησλ 100
ν
C ηνπ λεξνχ, παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα ε ηζρχο ησλ νπνί-

σλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο ειθηηθέο δπλάκεηο ηνπ λεξνχ, νπφηε ηφηε απηά 

απσζνχληαη θαη έιθνπλ καδί ηνπο θαη νιφθιεξα κφξηα λεξνχ. 

Σφηε δελ ηζρχνπλ πιένλ νη δπλάκεηο ηεο χιεο, αιιά εδψ ηζρχνπλ νη δπ-

λάκεηο ηεο ελέξγεηαο. 

Δδψ πιένλ κειεηάκε έλαλ θαηλνχξγην θφζκν, ηνλ θφζκν ηεο ελέξγεηαο, ν 

νπνίνο έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ λφκνπο, έρεη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα.  

 

Αλ ζέινπκε αθφκε-αθφκε λα πξνρσξήζνπκε πην πνιχ, εδψ λνκίδσ φηη 

είλαη ηεο ψξαο, απηά ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα αιιειεπηδξνχλ κε 

εθείλα πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ κεζνζπκπάληεην ρψξν. Με άιια ιφγηα ηα ζε-

κειηψδε ηφληα πνπ παξάγνληαη π.ρ. ζηνλ βξαζκφ, αιιειεπηδξνχλ κε ηηο 

ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

Ζ επίδξαζε εδψ φκσο ζηνλ βξαζκφ είλαη κηθξή. 

Αλ φκσο είρακε ζεκειηψδε ηφληα πνιχ ηζρπξά, φπσο π.ρ. ζε κηα καχξε 

ηξχπα, ηφηε ζα κπνξνχζε λα γίλεη πνιχ ηζρπξή απηή ε έιμε κεηαμχ απηψλ 
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θαη εθείλσλ πνπ θπθινθνξνχλ απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν πξνο ηνλ άι-

ιν, νπφηε απφ ην θαηλφκελν απηφ ζηα ζεκεία ηεο άπσζήο ησλ, δελ ππάξρεη 

ζεκειηψδε ηφληα εθεί.  

ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ην θελφ ηεο χιεο, φπσο π.ρ. ζε κηα καχξε 

ηξχπα. Δθεί πξάγκαηη δελ ππάξρεη νχηε ρξφλνο, αιιά νχηε θαη ρψξνο αθνχ 

δελ ππάξρνπλ ζεκειηψδε ηφληα, φπσο εμεγήζακε. 

Μέρξη φκσο λα πάκε ζην εζσηεξηθφ ηεο καχξεο ηξχπαο, έρνπκε ηεξά-

ζηηα αχμεζε ηνπ ρξφληνπ αιιά θαη ηνπ ρψξνπ, επεηδή έρνπκε ηεξάζηηα ηελ 

θίλεζή ηνπο απηή ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 
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6. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο θάζεο ηεο βαξύηεηαο 

ηνπ πξσηνλίνπ πξνο ηνλ γύξσ ηνπ ρώξν θαη πξνο ην ειεθηξόληό ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο θάζεο ηεο άλσζεο ηνπ 

πξσηνλίνπ πξνο ηνλ γύξσ ηνπ ρώξν θαη πξνο ην ειεθηξόληό ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο εθπνκπήο ζεξκόηεηαο θαη αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέ-

κπεη ην κέιαλ ζώκα. 

Ση νλνκάδνπκε καγλεηηθή ή καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξν-

κάδα θαη πνηα ηα είδε, ζηα νπνία απηή ππάξρεη. 

Η εμήγεζε ηεο άπσζεο ηεο εθπεκπόκελεο αθηηλνβνιίαο από ην κέ-

ιαλ θ.ιπ. ζώκα κε ηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ έρεη ην αληίζηνηρν (κε 

ην εθπεκπόκελν κήθνο θύκαηνο) θνξηίν ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Η εμήγεζε όηη κηα αθηηλνβνιία θσηόο, απσζεί ίδηα κε απηήλ πνπ έ-

ρεη ην αληίζηνηρν κήθνο θύκαηόο ηεο (κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία). 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ελόο θβάληνπ ελέξγεηαο θσηόο ή θσην-

λίνπ. 

 

 

«Αθηηλνβνιία κέιαλνο ζώκαηνο 

Κάζε ζψκα ζε νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία θη αλ βξίζθεηαη εθπέκπεη ε-

λέξγεηα κε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ αθηηλνβνιία απηή 

νλνκάδεηαη ζεξκηθή αθηηλνβνιία. 

Σν κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηελ ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη απφ ηε κνλάδα 

ηεο επηθαλείαο ελφο ζψκαηνο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ νλνκάδεηαη έληαζε 

ηεο αθηηλνβνιίαο, ζπκβνιίδεηαη … 

Σν κέιαλ ζψκα, ζ’ νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία θη αλ βξίζθεηαη  εθπέκπεη 

ελέξγεηα κε ηε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζ’ φιν ην θάζκα 

ηεο. Σν κεγαιχηεξν φκσο ηκήκα ηεο ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεηαη κ’ απηφ ηνλ 

ηξφπν πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζηελή πεξηνρή, κε «αηρκή» θάπνην κήθνο θχκα-

ηνο (ιmax), δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ζεξκνθξαζία. ε ζεξκνθξαζίεο γχξσ 

ζηνπο 1.000 Κ ην κέιαλ ζψκα εθπέκπεη θπξίσο ζηελ ππέξπζξε πεξηνρή, 

ελψ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ην ιmax  κεηαηνπίδεηαη ζε κηθξφηεξα κή-

θε θχκαηνο (πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο), ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ (ζρ. 

7.1)….». 

Φπζηθή» Γ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Κα-

ηεχζπλζεο. Αιέθνο Ησάλλνπ, Γηάλλεο Νηάλνο, Άγγεινο Πήηαο, ηαχξνο 

Ράπηεο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βη-

βιίσλ), Αζήλα 2011, ζει. 227 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

1) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Κάζε ζψκα ζε νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία 

θη αλ βξίζθεηαη εθπέκπεη ελέξγεηα κε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθήο α-

θηηλνβνιίαο. Ζ αθηηλνβνιία απηή νλνκάδεηαη ζεξκηθή αθηηλνβνιία». 



28 

 

Να ζρνιηάζνπκε ηα εμήο εδψ: 

Ζ εμήγεζε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεη ην κέιαλ ζψκα είλαη απιή: 

Μέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ζην θάζε πξσηφλην θαη ειεθηξφλην 

ππάξρνπλ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

(αθνχ ην θάζε ηέηνην ππναηνκηθφ ζσκαηίδην θέξεη απηνχο ηνπο δχν εζσ-

ηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο). 

Απηνί νη πφινη εμαζθνχλ κεηαμχ ηνπο ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά 

θνξηία θαη αιιειεπηδξνχλ, σο εμήο: 

ηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ζα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ 

έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. Απνηέιεζκα απηνχ εί-

λαη νη δχν απηνί εζσηεξηθνί πφινη ζην πξσηφλην, φζν θαη ζην ειεθηξφλην 

λα έιθνληαη θαη καδί ηνπο λα έιθνπλ θαη κάδα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο έρνπκε ηελ άπσζε κε-

ηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ κε απνηέιεζκα 

απηνί λα απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο, αιιά καδί κε απηνχο λα απσζείηαη θαη ε 

εζσηεξηθή-βαξπηηθή κάδα ηνπο ηελ νπνία έρνπλ έιμεη. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηψξα θαη ηα εμήο: 

ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ, παξάγεηαη-

δεκηνπξγείηαη έλαο ζπκπαγήο ππξήλαο ζην πξσηφλην εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ 

αζθείηαη ε βαξχηεηα ηνπ πξσηνλίνπ, ε νπνία αζθείηαη ζηνλ γχξσ ηνπ ρψ-

ξν, φπσο π.ρ. ζην ειεθηξφλην. Σφηε ην ειεθηξφλην ζηελ θάζε απηή έιθεηαη 

απφ ην πξσηφλην ηνπ ππξήλα. 

Ζ θάζε ηεο έιμεο ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ζην πξσηφλην 

είλαη θαη ε θάζε ηεο βαξχηεηάο ηνπ, επεηδή κφλνλ ζηελ θάζε απηή εμα-

ζθείηαη ε βαξχηεηά ηνπ. 

Καηά ηελ θάζε απηή επηδξά θαη ζηηο κάδεο πνπ βξίζθνληαη ζην πεδίν 

ηνπ, φπσο π.ρ. θαη ζηα ειεθηξφληα γεηηνληθψλ αηφκσλ, νπφηε δεκηνπξ-

γνχληαη θαη νη ρεκηθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ αηφκσλ. 

 

ηελ ζπλέρεηα, ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη  ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο θαη καδί ηνπο απσζείηαη θαη ε εζσηεξηθή-βαξπηηθή χιε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπο, νπφηε δεκηνπξγνχληαη νη δχν εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφ-

ινη, αιιά θαη εμαζθνχληαη επηπιένλ δπλάκεηο άπσζεο κεηαμχ ηνπ πξσην-

λίνπ θαη ηνπ γχξσ ηνπ ρψξνπ, νπφηε ζηελ  θάζε απηή νη δπλάκεηο απηέο 

άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ εμαζθνχληαη θαη ζην γχξσ ηνπ ειεθηξφλην 

(ε θάζε ηεο βαξπηηθήο άλσζεο). 

Ζ θάζε ηεο άπσζεο ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ζην πξσ-

ηφλην είλαη θαη ε θάζε ηεο κε βαξχηεηάο ηνπ, ή ε θάζε ηεο άλσζεο, επεηδή 

ζηελ θάζε παχεη λα εμαζθείηαη ε βαξχηεηά ηνπ θαη έρνπκε ηελ θάζε ηεο 

άλσζήο ηνπ.  

Καηά ηελ θάζε απηή εμαζθνχληαη απσζηηθέο δπλάκεηο απφ ην εζσηε-

ξηθφ ππξήλα ηνπ πξσηνλίνπ πξνο θάζε θαηεχζπλζε, ιφγσ ηεο απσζηηθήο 

δχλακεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 
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Σφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα θαζψο απσζνχληαη, έιθνπλ θαη κηθξνκάδεο 

απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ θαη έηζη θαζψο έιθνπλ ηέηνηεο κηθξν-

κάδεο, εθπέκπνπλ απηέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε θίλεζήο ηνπο, ή πξνο θάζε 

θαηεχζπλζε. 

Έηζη έρνπκε ηελ εθπνκπή ηεο ζεξκφηεηαο, πνπ φπσο ήδε εμεγήζακε ε 

ζεξκφηεηα είλαη ζεκειηψδε ηφληα πνπ απσζνχληαη αιιά θέξνπλ ζπγρξφλσο 

θαη ειάρηζηεο πνζφηεηεο κηθξνκάδαο, ηηο νπνίεο απνζπνχλ απφ ην εζσηε-

ξηθφ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο επίζεο (γηαηί ην ίδην θαηλφ-

κελν γίλεηαη θαη ζην ειεθηξφλην). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί ππ-

ξήλεο ηφζν ζην πξσηφλην, φζν θαη ζην ειεθηξφλην θηλνχληαη ζπλέρεηα, α-

θνχ ηελ κηα ζπζηέιινληαη θαη παξάγνπλ ηελ βαξχηεηα θαη ηελ άιιε δηα-

ζηέιινληαη θαη παξάγνπλ ηελ άλσζε. 

Να ζεκεηψζνπκε αθφκε φηη θαηά ηελ θάζε ηεο βαξχηεηαο ην πξσηφλην 

επηδξά θαη ζηηο κάδεο πνπ βξίζθνληαη ζην πεδίν ηνπ, φπσο π.ρ. θαη ζηα ε-

ιεθηξφληα γεηηνληθψλ αηφκσλ, νπφηε δεκηνπξγνχληαη θαη νη ρεκηθνί δεζκνί 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ. 

Οκνίσο επηδξά θαη ην ειεθηξφλην κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ πφιν πξνο 

άιιν γεηηνληθφ ειεθηξφλην, νπφηε έρνπκε ηελ έιμε δχν ειεθηξνλίσλ παξφ-

ηη θαηλνκεληθά ιέκε φηη θέξνπλ νκφζεκα ειεθηξηθά θνξηία θαη άξα έπξεπε 

λα απσζνχληαη. 

Να ζεκεηψζνπκε επίζεο θαη ηελ δηάηαμε θαηά ζηηβάδεο πνπ ζπκβαίλεη 

ζηα πξσηφληα ηνπ ππξήλα (ή δηάηαμε θαηά θειχθε), ελψ επεηδή θαηλνκε-

ληθά ιέκε φηη θέξνπλ ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία ή νκφζεκα, ζα έπξεπε λα 

απσζνχληαη. 

 

Να ζεκεηψζνπκε αθφκε φηη ε εζσηεξηθή απηή έιμε (βαξχηεηα) θαη ά-

πσζε (άλσζε) πνπ ζπκβαίλεη ζηνπο δχν εζσηεξηθνχο πφινπο ζην πξσ-

ηφλην, φζν θαη ζην ειεθηξφλην, είλαη απηνδχλακε, δειαδή ζπκβαίλεη απφ 

κφλε ηεο ιφγσ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηα νπνία απηά ηα ππναηνκηθά ζσ-

καηίδηα θέξνπλ. 

Ζ κεηαμχ ελφο πξσηνλίνπ θαη ελφο ειεθηξνλίνπ έιμε-άπσζε είλαη επί-

ζεο άιιν ζέκα. Σψξα φκσο, ζην παξφλ θεθάιαην-ελφηεηα κηιψληαο γηα 

ηελ αθηηλνβνιία ηνπ κέιαλνο ζψκαηνο πήξακε απηφ σο επθαηξία λα ην ε-

πεμεγήζνπκε θαη λα ην αλαπηχμνπκε εδψ. 

 

2) Αλαθέξζεθε, επίζεο, πην πάλσ φηη: 

«Σν κέιαλ ζψκα, ζ’ νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία θη αλ βξίζθεηαη  εθπέ-

κπεη ελέξγεηα κε ηε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζ’ φιν ην θά-

ζκα ηεο. Σν κεγαιχηεξν φκσο ηκήκα ηεο ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεηαη κ’ απηφ 

ηνλ ηξφπν πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζηελή πεξηνρή, κε «αηρκή» θάπνην κήθνο 

θχκαηνο (ιmax), δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ζεξκνθξαζία. ε ζεξκνθξαζίεο γχξσ 

ζηνπο 1.000 Κ ην κέιαλ ζψκα εθπέκπεη θπξίσο ζηελ ππέξπζξε πεξηνρή, 
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ελψ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ην ιmaxκεηαηνπίδεηαη ζε κηθξφηεξα κήθε 

θχκαηνο (πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο), ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ». 

Δμεγήζακε φηη ζεξκνθξαζία ζεκαίλεη άπσζε ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-

ηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ φκσο έιθνπλ θαη κηθξν-

κάδα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο πφινπο ηφζν απφ ηα πξσηφληα, φζν θαη 

απφ ηα ειεθηξφληα (θπξίσο απφ ηα πξσηφληα). 

Αλάινγα κε ηηο εζσηεξηθέο πηέζεηο, πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα κέζα ζηα πξσηφληα θαη ζηα ειεθηξφληα (ιφγσ ηεο έιμεο ησλ ζηηο ζρε-

ηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο), έρνπκε αλάινγε παξαγσγή ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πνπ απσζνχληαη. 

Απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα, θαζψο απσζνχληαη, παξάγνπλ θχκαηα, επεηδή 

έιθνληαη κεηαμχ ηνπο (θαζψο απσζνχληαη, ζηηο ζρεηηθά δειαδή καθξηλέο 

απνζηάζεηο).  

Δπνκέλσο, έλα ζχλνιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ παξάγεηαη π.ρ. απφ ηα 

πξσηφληα ελφο ζψκαηνο (θπξίσο απφ ηα πξσηφληα) έρεη έλα νξηζκέλν κή-

θνο θχκαηνο, πνπ εμαξηάηαη απφ ην θνξηίν θαη ηελ ηζρχ πνπ θέξνπλ ηα πα-

ξαγφκελα απηά (θαη απσζνχκελα απφ ηα πξσηφληα) ζεκειηψδε ηφληα. 

ηαλ ινηπφλ απηά απσζεζνχλ, έζησ ζπλαληνχλ ζεξκνθξαζία πνπ είλαη 

αληίζηνηρε κε ην κήθνο θχκαηφο ηνπο.  

Πξάγκαηη, απηή ε ζεξκνθξαζία ηφηε πνπ ζπλαληνχλ είλαη πάιη ζεκε-

ιηψδε ηφληα πνπ θέξνπλ ηελ ίδηα ηζρχ κε απηά, ηα νπνία απσζνχληαη απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θπξίσο ησλ αηφκσλ ηνπ πιηθνχ 

καο. 

Σφηε, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο φκσο, δειαδή αθνχ έρν0πλ α-

πσζεζεί ηα ζεκειηψδε ηφληα απφ ηελ εζηία παξαγσγήο ησλ, παχνπλ λα 

απσζνχληαη θαη θνξηίδνπλ ηφηε ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ηεο χιεο ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη. Ζ χιε απηή, ελ πξνθεηκέλνπ, είλαη κηθξνκάδα πνπ έρνπλ 

έιμεη θαη έρνπλ απνζπάζεη ηα ζεκειηψδε ηφληα απφ ην εζσηεξηθφ ησλ πξσ-

ηνλίσλ αιιά θαη ηνλ γχξσ ηνπο ρψξν (ζε δεχηεξε θάζε) θαζψο απσζνχ-

ληαη. 

Απηή ε κηθξνκάδα ηνπο ηψξα είλαη θνξηηζκέλε κε ηα δχν είδε θνξηίνπ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ, δειαδή έρνπκε: α) κηθξνκάδα κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη β) κηθξν-

κάδα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ. 

Απηή ινηπφλ ηελ κηθξνκάδα πνπ είλαη θνξηηζκέλε κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ή ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηελ νλνκάδνπκε καγλεηηθή ή καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα, επεηδή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην εζσηεξηθφ 

ησλ πξσηνλίσλ ή ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ κηθξνκάδα φκσο είλαη χιε θαη δελ είλαη θαζαξή κνξθήο ελέξγεηα. Δί-

λαη κηα θαηάζηαζε χιεο πνπ είλαη θνξηηζκέλε, φπσο είλαη αθξηβψο νη κε-

γαιχηεξνη ζρεκαηηζκνί ηεο χιεο πνπ απνηεινχλ ηα ειεθηξφληα ή θαη ηα 

πξσηφληα.  
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Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε έηζη θνξηηζκέλε χιε απσζείηαη, φηαλ εθπέ-

κπεηαη απφ ην κέιαλ ζψκα θαη ζπλαληήζεη αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία, α-

ληίζηνηρε κε ην κήθνο θχκαηφο ηεο. 

Απηφ ην ηειεπηαίν ζπκβαίλεη επεηδή θαζψο ζπλαληψληαη ηα εθπεκπφ-

κελα ζεκειηψδε ηφληα πνπ κεηαθέξνπλ καγλεηηθή κηθξνκάδα θαη ζπλα-

ληνχλ ηα άιια εθπεκπφκελα ζεκειηψδε ηφληα πνπ απσζνχληαη απφ ηελ 

ζεξκνθξαζία (πνπ παξάγνπλ ηα απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα, εμαηηίαο 

ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη-δεκηνπξγείηαη ε ζεξκνθξαζία), ζηηο θνληηλέο ζρε-

ηηθά απνζηάζεηο, απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο. 

πκβαίλεη δειαδή ηφηε φπσο αθξηβψο απσζνχληαη δχν πξσηφληα ή δχν 

ειεθηξφληα, φηαλ βξεζνχλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο: ηφηε είλαη η-

ζρπξφηεξα ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία άπσζήο ησλ (ιφγσ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ απσζνχληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο), ζε 

ζχγθξηζε κε ηα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία έιμεο ησλ. Έηζη, νη 

καγλεηηθέο κηθξνκάδεο πνπ είλαη θνξηηζκέλεο κε ζεκειηψδε ηφληα, σο κέ-

ξε ελφο θχκαηνο αθηηλνβνιίαο (ζεξκηθνχ θχκαηνο θ.ιπ.) απσζνχληαη ηφηε. 

Ζ παξαπάλσ άπσζε είλαη ηζρπξφηεξε θαη κεγαιχηεξε φηαλ έρνπκε ην 

αληίζηνηρν κήθνο θχκαηνο απφ ηελ εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία ηνπ κέιαλνο 

ζψκαηνο, αληίζηνηρν κε ηελ ηζρχ ησλ άιισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (πνπ ζα 

ζπλαληήζεη ε αθηηλνβνιία ηνπ κέιαλνο ζψκαηνο), εθφζνλ ηα ηειεπηαία 

έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ίδηα ηζρχ κε ηα 

πξψηα (ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ κέιαλνο ζψκαηνο). 

 

Αλάινγν θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη κε ην θσο: έλα ρξψκα ηνπ θσηφο 

δειαδή απσζεί ην ίδην ρξψκα ηνπ θσηφο θ.ιπ. θη έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ 

απφ ηα κάηηα καο. Απηή είλαη ε νινθιεξσκέλε ζέζε, κεηά θαη ηα ηειεπηαία 

πνπ αλαπηχμακε, θαη ζε ζπκπιήξσζε ησλ φζσλ ζε άιιν πξνεγνχκελν βη-

βιίν καο αλαθέξακε γηα ην ίδην ζέκα. Αθφκε πεξηζζφηεξα γηα ην θσο ζα 

αλαπηχμνπκε θαη ζε επφκελν θεθάιαην-ελφηεηα. 

 

3) Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, θαζψο αθαηξείηαη ζπλέρεηα θαη ζπλέρεηα 

καγλεηηθή κηθξνκάδα απφ ην εζσηεξηθφ ησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ, 

απηά ράλνπλ απφ ηελ εζσηεξηθή κάδα ηνπο. 

Καζψο ράλνπλ κάδα, απηή έιθεηαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ απσζείηαη 

(ζηελ θάζε ηεο άπσζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ) θαη θαζψο απσζείηαη έι-

θεηαη κε ηελ κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ, ην νπνίν ειεθηξφλην θέξεη αξλεηηθφ 

ειεθηξηθφ θνξηίν. Σφηε ην ειεθηξφλην έιθεηαη πξνο ην πξσηφλην θαη πα-

ξάγεηαη ζπηλζήξαο, ή παξάγεηαη έλα θβάλην ελέξγεηαο. 
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7. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θξπζηάιισλ.  

 

 

Σηα θεθάιαηα 30 θαη 31 ακαθέναμε ηα ελήξ: 

 

30. Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θπκάησλ κεηαμχ ησλ κνξίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ελφο κνξίνπ θαη έλα άιιν γεηηνληθφ ηνπ. 

«πζηνιή 

πζηνιή νλνκάδεηαη ε ζπξξίθλσζε ή ε κείσζε ηνπ φγθνπ κηαο νπζίαο, 

πνπ νθείιεηαη ζε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Καζψο κηα νπζία ςχρεηαη, ηα 

κφξηα πνπ ηελ απνηεινχλ ηαιαληψλνληαη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα. Έηζη, νη 

ειθηηθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζά ηνπο απμάλνληαη, κε απν-

ηέιεζκα λα πιεζηάδνπλ ην έλα θνληά ζην άιιν. Γη’ απηφλ ην ιφγν ε νπζία 

ζπξξηθλψλεηαη ειαθξά. ηα αέξηα, ζπζηνιή ζπκβαίλεη θαη εμαηηίαο ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο πίεζεο (ζπλήζσο φηαλ ε πίεζε απμάλεηαη). 

Ζ ηθαλφηεηα ησλ πιηθψλ λα δηαζηέιινληαη θαη λα ζπζηέιινληαη ιακ-

βάλεηαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ ζηηο πνηθίιεο θαηαζθεπέο. Αλ 

δελ γίλεη απηφ θαηά ην ζρεδηαζκφ, είλαη πηζαλφ λα πξνθιεζεί επηθίλδπλε 

παξακφξθσζε ή ξεγκάησζε ηεο θαηαζθεπήο. Γηα παξάδεηγκα, νη κεγάιεο 

γέθπξεο έρνπλ αξκνχο δηαζηνιήο, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη θαζαξά». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 5, ζει. 749.   

Δπεμεγήζεηο: 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ: «Καζψο κηα νπζία ςχρεηαη, ηα κφξηα πνπ ηελ 

απνηεινχλ ηαιαληψλνληαη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα». 

Ζ ηαιάλησζε ησλ κνξίσλ πξνθαιεί, επίζεο, έλα θχκα, κηθξφ κελ, αιιά 

αλάινγα κε ηελ δχλακε ηνπ θάζε κνξίνπ πνπ θαζψο ηαιαληψλεηαη ην πξν-

θαιεί. 

Απηή ε ηαιάλησζε ησλ κνξίσλ έρεη λα θάλεη κε ηηο έιμεηο αιιά θαη ηηο 

απψζεηο πνπ εμαζθνχληαη κεηαμχ ησλ κνξίσλ.  

Υσξίο απηέο (ηηο έιμεηο θαη απψζεηο) δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη απηή ε 

ηαιάλησζε ησλ κνξίσλ. Κη απηέο νη έιμεηο-απψζεηο νθείινληαη αθξηβψο 

ζηελ έιμε-άπσζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, κέζα ζηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θπ-

ξίσο. ηαλ απηέο εμαζθνχληαη θαη ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν, ηφηε ηα πξσηφληα 

απηψλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ κνξίσλ αιιειεπηδξνχλ κε ηα γχξσ ηνπο, ηα 

γεηηνληθά ηνπο κφξηα. 

 

31. Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ θπκάησλ ζηα ζηεξεά ζψκαηα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ξαδηελεξγνχ θχκαηνο ζηα ξαδηελεξγά 

πιηθά. 

«ηεξεά 

ηεξεά νλνκάδνληαη ηα ζψκαηα ησλ νπνίσλ ηα άηνκα παξακέλνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ζε νξηζκέλεο απνζηάζεηο ην έλα απφ ην άιιν. 
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Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη άθακπηα. Αλ ζπκπηεζηνχλ γηα λα αιιάμνπλ κνξθή, 

πξνβάιινπλ αληίζηαζε. Δπίζεο, δελ ξένπλ, φπσο ηα ξεπζηά. 

ε πνιιά ζηεξεά, ηα άηνκα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε θαλνληθνχο ζρεκα-

ηηζκνχο, πνπ επαλαιακβάλνληαη. Σα ζηεξεά απηά νλνκάδνληαη θξχζηαι-

ινη. κσο αθφκε θαη ζηνπο θξπζηάιινπο ππάξρνπλ πάληνηε «ζθάικαηα», 

δειαδή ηα άηνκα βξίζθνληαη ζε ιάζνο ζέζε ή έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 

άιιν, δηαθνξεηηθψλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Σα ειαηηψκαηα απηά κπνξεί λα έρνπλ πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο η-

δηφηεηεο ηνπ πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο εκηαγσγνχο, πνπ ρξεζηκν-

πνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή, πξνθαινχληαη ειαηηψκαηα ή πξνζηίζεληαη 

άιιεο νπζίεο, ψζηε ηα πιηθά (π.ρ. ην ππξίηην) λα απνθηήζνπλ ειεθηξηθέο 

ηδηφηεηεο. 

 

 
 

 
Σπεδόκ όια ηα ζηενεά ιηώκμοκ (ηήθμκηαη) όηακ ζενμαίκμκηαη ζε ανθεηά ορειή ζεν-

μμθναζία. Αθόμα θαη ημ βμιθνάμημ, πμο είκαη έκα από ηα πημ ζθιενά μέηαιια πμο 

γκςνίδμομε, ιηώκεη ζημοξ 3.370μC.  

μςξ μνηζμέκα ζηενεά δεκ ιηώκμοκ. Με ηε ζένμακζε μεηαηνέπμκηαη θαηεοζείακ ζε 

αένηα, πςνίξ πμηέ κα ογνμπμημύκηαη. Αοηό ημ θαηκόμεκμ μκμμάδεηαη ελάπκςζε. Πα-

ναδείγμαηα μοζηώκ πμο ελαπκώκμκηαη είκαη ημ ζηενεό δημλείδημ ημο άκζναθα (θενόξ 

πάγμξ) θαη ημ ηώδημ. 

 

Γελ είλαη, φκσο, φια ηα ζηεξεά θξπζηαιιηθά. Τπάξρνπλ πνιιά ζηα ν-

πνία ε δηάηαμε ησλ αηφκσλ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε δηάηαμε ησλ πγξψλ. 

Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη, ζε ηέηνηα ζηεξεά, ηα άηνκα δελ είλαη ειεχζεξα 

λα θηλεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην γπαιί, ηα άηνκα δηαηεξνχληαη ζε θνληη-

λέο απνζηάζεηο πξνο ηα γεηηνληθά ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ. Χ-

ζηφζν ηαιαληψλνληαη εκπξφο-πίζσ. Καζψο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, ην 

πιηθφ απνξξνθά ελέξγεηα. Έηζη, ην πιάηνο ησλ ηαιαληψζεσλ κεγαιψλεη. 

Αλ ηα άηνκα ηαιαληψλνληαη ηφζν ψζηε λα πιεζηάδνπλ ηα γεηηνληθά ηνπο, ε 
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άθακπηε δνκή ζπάδεη θαη ην ζηεξεφ πγξνπνηείηαη. ε απηφ νθείιεηαη ε ηή-

με ησλ ζηεξεψλ».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο 5, ζει. 725.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

εκεηψλνπκε ηελ θξάζε:  

«Γελ είλαη, φκσο, φια ηα ζηεξεά θξπζηαιιηθά. Τπάξρνπλ πνιιά ζηα 

νπνία ε δηάηαμε ησλ αηφκσλ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε δηάηαμε ησλ π-

γξψλ. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη, ζε ηέηνηα ζηεξεά, ηα άηνκα δελ είλαη ε-

ιεχζεξα λα θηλεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην γπαιί, ηα άηνκα δηαηεξνχληαη 

ζε θνληηλέο απνζηάζεηο πξνο ηα γεηηνληθά ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα θηλε-

ζνχλ. Χζηφζν ηαιαληψλνληαη εκπξφο-πίζσ». 

Απηή ε ηαιάλησζε «εκπξφο-πίζσ» ζεκαίλεη απηφ πνπ είπακε: δειαδή 

ηελ κηα έιθνληαη θαη ηελ άιιε απσζνχληαη. Δμαηηίαο απηνχ, απηά ηα κφξηα 

παξάγνπλ θαη ηα θχκαηα, έζησ θη αλ είλαη πνιχ εμαζζελεκέλα. 

Γηα λα παξαρζεί έλα θχκα φκσο γίλεηαη ζχγθξνπζε. 

Δπνκέλσο, ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ φηαλ έιθνληαη 

κε ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηφηε ζπγθξνχνληαη θαη 

ηφηε παξάγνληαη ηα θχκαηα απηά ζηα κφξηα. 

Σα θχκαηα ησλ κνξίσλ δειαδή δελ είλαη ζπλερφκελα, αιιά παξάγνληαη 

κφλνλ θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ, νπφηε θαη ζπγθξνχνληαη. 

Απηέο νη ζπγθξνχζεηο ησλ φκσο θαίλνληαη θαιχηεξα ζηα ξαδηελεξγά π-

ιηθά, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ην θχκα απνβάιιεηαη απφ απηά κε νξκή θαη επί-

ζεο θαη έλα θσηφλην θάζε θνξά πνπ απηφ παξάγεηαη (ζηελ θάζε ηεο έιμεο 

ησλ δειαδή παξάγεηαη ειεθηξηζκφο, αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειε-

θηξνλίσλ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν). 

Βέβαηα, εμππαθνχεηαη, φηη φζν ηζρπξφηεξν θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θέξνπλ ηα άηνκα (θπξίσο 

κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ), ηφζν πεξηζζφηεξν ξα-

δηελεξγά είλαη ή ηφζν ηζρπξφηεξα θχκαηα παξάγνπλ. 

2o Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ Δεμημονγίαξ - Γθανμμγέξ Α΄ Φάζεξ ηεξ. 

Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 92-94. 

 

 

πκπιεξψλνπκε εδψ ηα εμήο: 

Οη εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη ησλ πξσηνλίσλ έιθνληαη κεηαμχ ηνπο, 

φηαλ ν έλαο βξίζθεηαη απέλαληη ηνπ άιινπ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε 

ηελ θαλνληθή δηάηαμε ησλ πξσηνλίσλ θαη βάζεη απηψλ, ηελ θαλνληθή δηά-

ηαμε ησλ αηφκσλ θαη βάζεη απηψλ ησλ κνξίσλ ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ. 

Με άιια ιφγηα έρνπκε πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πξσηνλίσλ ζηνπο ππξήλεο 

ησλ αηφκσλ ησλ πιηθψλ θαηά ζηηβάδεο ή θαηά θειχθε 
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Έηζη δεκηνπξγνχληαη ζπκκεηξηθά ηα ζρήκαηα ησλ αηφκσλ ησλ ζηνη-

ρείσλ απηψλ θαη απνηεινχλ ηνπο θξπζηάιινπο. 

Δπαλαιακβάλνπκε γηα λα έρνπκε ηέηνην ζρήκα, πξέπεη λα έρνπκε ηζρπξά 

ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πιηθψλ. 
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8. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ αληηθαηνπηξηζκνύ. 

 

 

«Αληηθαηνπηξηζκόο 

Ο αληηθαηνπηξηζκφο είλαη θπζηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν εθδειψλεηαη φ-

ηαλ ην θσο δηαδίδεηαη κέζα ζηνλ αέξα ζε θακπχιε θαη φρη επζεία πνξεία. 

Σνχην ζπκβαίλεη επεηδή ν αέξαο θνληά ζην έδαθνο είλαη ζεξκφηεξνο απφ 

φ,ηη ζε κεγαιχηεξν χςνο θαη δηαζηέιιεηαη, κε απνηέιεζκα ην θσο λα δηα-

δίδεηαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. Οη αθηίλεο πνπ εθπέκπνληαη απφ κηα θσ-

ηεηλή πεγή θηάλνπλ ζην κάηη, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζηξέθνληαη πξνο ηα πά-

λσ∙ έηζη, ζηνλ παξαηεξεηή δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη πξνέξρνληαη απφ 

ρακειά. 

 

 
 

Ο ακηηθαημπηνηζμόξ δεμημονγείηαη όηακ μη θςηεηκέξ αθηίκεξ δηα-

ζιώκηαη ή θάμπημκηαη από έκα ζηνώμα ζενμμύ αένα πμο βνίζθεηαη 

θμκηά ζημ έδαθμξ. Γη’ αοηό μ ακηηθαημπηνηζμόξ είκαη ζύκεζεξ θοζηθό 

θαηκόμεκμ ζηηξ ενήμμοξ θαη ζηηξ ζενμέξ πώνεξ. 

 

 

Σηο ζεξκέο εκέξεο, ην θσο ηνπ ήιηνπ αθνινπζεί θακπχιε πνξεία θαη 

πξνθαιεί αληηθαηνπηξηζκφ, δεκηνπξγψληαο ηελ απαηειή εηθφλα πσο ην έ-

δαθνο ππάξρεη κηα δεμακελή λεξνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα 

αληαλάθιαζε ηνπ νπξαλνχ. Παξφκνην θαηλφκελν ζπκβαίλεη ζηε ζάιαζζα, 

φπνπ ν αέξαο είλαη ςπρξφηεξνο ζηελ επηθάλεηα θαη ζεξκφηεξνο ζε κεγαιχ-

ηεξν χςνο, κε ηε δηαθνξά φηη νη θσηεηλέο αθηίλεο θάκπηνληαη πξνο ηα θά-

ησ». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο: , ζει. 72. 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

1) Παξαηεξνχκε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγνληαη ζε-

κειηψδε ηφληα. Απηά ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη θαη έ-

ρνπκε δηαζηνιή ηνπο. 

Απηά, ινηπφλ, ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ ηελ χιε πνπ πεξλάεη απφ απ-

ηά, θη έηζη ην θσο πνπ πεξλάεη απφ απηά. Σφηε ην θσο απσζείηαη, επεηδή 

απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο ηα ζεκειηψδε ηφληα, θη απηφ έιθεηαη απφ απηά. 
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Έηζη ην θσο κεηαθηλείηαη, επεηδή κεηαθηλνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ιφ-

γσ ηεο άπσζήο ησλ. 

2) ζν πην ζεξκφο είλαη ν αέξαο (φζν δειαδή πεξηζζφηεξν δέζηα θάλεη), 

ηφζν πεξηζζφηεξν δηαζηέιιεηαη. ηελ νπζία, φζν πεξηζζφηεξν ζεξκαίλεηαη 

ν αέξαο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ  παξάγνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλί-

σλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. Απηά ηφηε απσζνχληαη θη επνκέλσο έρνπκε αλά-

ινγα κεγαιχηεξε ηελ δηαζηνιή ηνπ αέξα θαη ηνπ αληηθαηνπηξηζκνχ.  

Δπνκέλσο, φζν πην πνιχ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, ηφζν πεξηζζφηεξα 

ζεκειηψδε ηφληα παξάγνληαη, νπφηε ηφηε ηφζν ςειφηεξα «ζεθψλεηαη» ην 

αληηθείκελν πνπ βιέπνπκε ζε ζχγθξηζε κε ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. 

Γηα ηελ θακπχισζε ηνπ θσηφο απφ έλα κεγάιεο κάδαο νπξάλην ζψκα 

βιέπε πην θάησ. 

  



38 

 

 

9. Η εμήγεζε ηεο θακπύισζεο ηνπ θσηόο, όηαλ απηό πεξλάεη δίπια 

από έλα κεγάιεο κάδαο αληηθείκελν-νπξάλην ζώκα. 

 

 

 
 

Ζ θακπχισζε ηνπ θσηφο φηαλ πεξλάεη θνληά απφ ζψκαηα κε κεγάιε 

κάδα, νθείιεηαη ζηελ εμάζθεζε πάλσ ζε απηφ ηεο έιμεο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ζψκαηνο πνπ 

θέξεη κεγάιε κάδα (θαη επνκέλσο κεγάιε ηζρχ ζεκειησδψλ ηφλησλ κέζα ζε 

απηήλ ηελ κάδα) πξνο ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ ηνπ θσηφο. 

 

 
 

«BIGBANG», Ζ πην ζεκαληηθή επηζηεκνληθή αλαθάιπςε φισλ ησλ ε-

πνρψλ, SimonSingh, 2004, ζει. 158-159. 

 

 

Πεξηζζφηεξα ζα αλαπηχμνπκε πην θάησ ζην θεθάιαην-ελφηεηα 12 κε 

ηίηιν: «13.Ζ εμήγεζε ηεο θακπχισζεο ηνπ ρσξνρξφλνπ. Ζ εμήγεζε ηεο 

δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο ηνπ ρψξνπ ή ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ απμνκείσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ.Πνηα είλαη ε έλ-

λνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ αηζέξα». 
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10. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ λόκσλ ηεο αλάθιαζεο. 

Η εμήγεζε όηη ε γσλία ππό ηελ νπνία αλαθιώληαη νη αθηίλεο είλαη 

ίζε κε ηε γσλία πξόζπησζεο. 

Η εμήγεζε ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηόο ζην κεηαιιηθό ζηξώκα πίζσ 

από ηνλ θαζξέθηε, πνπ νθείιεηαη ζηα θσηόληα. 

Η αθξηβήο εμήγεζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηεο εηθόλαο-εηδώινπ πίζσ από 

ηνλ θαζξέθηε καο, πνπ νθείιεηαη ζηελ θαζαξή ελέξγεηα ησλ ζε-

κειησδώλ ηόλησλ πνπ έρνπλ έιμεη θαη πνζόηεηα καγλεηηθήο κηθξνκά-

δαο ή «νπηηθήο» ζθόλεο. 

Πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο θύζεο ηνπ θσηόο. 

 

 

 
Πνηκ πνμπςνήζμομε ζημ πανόκ θεθάιαημ, ζεςνμύμε πνήζημμ κα θάκμομε μηα μηθνή 

εηζαγςγή γηα κα ζομεζμύμε θαη πάιη μενηθά ζεμακηηθά ζέμαηα. 

 

 

Μηθξή Δηζαγσγή 

 

Απφ ην 2ν βηβιίν καο, απφ ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηνλ πεξηνδηθφ πίλα-

θα, λα πάξνπκε έλα κηθξφ απφζπαζκα:  

«…… απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δελ είλαη 

ηίπνηε άιια απφ κηα ζπκπάληεηα πεξίνδν, θαζψο δειαδή ζπκππθλψλνληαη 

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

ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

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

ληεηα ππνπεξίνδν) έρνπκε ηελ παξαγσγή ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ίδηαο 

νκάδαο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. Απηά δειαδή ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ π-

πάξρνπλ ζηελ ίδηα γξακκή αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπκπάληεηα πεξίνδν. ζα 

κελ αλήθνπλ ζηα αξηζηεξά ηεο αλήθνπλ ρξνλνινγηθά φια ζηελ πξψηκε π-

πνπεξίνδν απηήο ηεο πεξηφδνπ, ελψ φζα βξίζθνληαη ζηα δεμηά ηεο αλήθνπλ 

ρξνλνινγηθά ζηελ φςηκε ππνπεξίνδν απηήο ηεο ίδηαο ζπκπάληεηαο πεξηφ-

δνπ. Αληίζεηα, φζα βξίζθνληαη ζην κέζνλ ηεο ίδηαο απηήο ζπκπάληεηαο πε-

ξηφδνπ, αλήθνπλ ρξνλνινγηθά ζηελ ελδηάκεζε ππνπεξίνδφ ηεο. 

Έηζη ηαμηλνκνχληαη ινηπφλ ηα ρεκηθά ζηνηρεία φζα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

γξακκή, ζηελ ίδηα νκάδα αιιηψο. 

κσο έρνπκε θαη αιιαγή γξακκήο. 

Ζ αιιαγή γξακκήο ζεκαίλεη φηη έρνπκε λέν θχκα ζπκπίεζεο πάλσ ζηα 

ήδε παξαρζέληα ρεκηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο νκάδαο, ή ζε απηά πνπ 

παξήρζεζαλ ηελ πξνεγνχκελε ζπκπάληεηα πεξίνδν. 

Απηφ ην λέν θχκα ζπλάγεηαη επεηδή ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ έιθνληαη ή 

αιιηψο «εθπέκπνληαη» θαηά θβάληα ελέξγεηαο, δειαδή έιθνληαη ζηαδηαθά. 
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ηελ ίδηα ζπκπάληεηα εκέξα δειαδή, έρνπκε ζηαδηαθή ηελ έιμε ησλ 

θνξηίσλ κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξαρζέλησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ βιέπνπκε πφζεο 

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

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

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ) ηελ χπαξμε π.ρ. 6 ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, απηφ ζεκαίλεη 

φηη ζε απηήλ ηελ ζπκπάληεηα πεξίνδν (=νκάδα ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πε-

ξηνδηθνχ Πίλαθα) έρνπκε εμ (6) θνξέο ηελ επηκέξνπο έιμε …».  

Απφ ηα παξαπάλσ λα θξαηήζνπκε θαη ηελ εμήο παξαηήξεζε: 

Σα ζεκειηώδε ηόληα έιθνληαη κε ηελ ύιε πάλσ ζηελ νπνία πξν-

ζθξνύνπλ.  

Απηή ε παξαηήξεζε ζα καο ρξεηαζηεί ηώξα πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε 

εμεγήζνπκε ηελ αλάθιαζε θαη δηάζιαζε ηνπ θσηόο πην θάησ. 

 
 

«Αλάθιαζε 

ηαλ νη αθηίλεο θσηφο, θχκαηα ήρνπ θαη ζεξκφηεηαο ή ξαδηνθχκαηα πέ-

θηνπλ πάλσ ζε κηα επηθάλεηα, αιιάδνπλ δηεχζπλζε. Σν θαηλφκελν απηφ 

ιέγεηαη αλάθιαζε. 

 

 

 
 

 

Βιέπνπκε γχξσ καο ζψκαηα πνπ αλαθινχλ ην θσο, ελψ δελ είλαη θσ-

ηεηλά. Ζ ιάκςε ηεο ειήλεο θαη ησλ πιαλεηψλ νθείιεηαη ζηελ αλάθιαζε 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπο. 

Καηά θαλφλα, νη ιείεο επηθάλεηεο, φπσο ηα ζηηιβσκέλα κέηαιια, νη θα-

ζξέθηεο θ.ιπ., είλαη νη θαιχηεξνη αλαθιαζηήξεο. Οη ηξαρηέο επηθάλεηεο, α-

ληίζεηα, είλαη θαθνί αλαθιαζηήξεο, επεηδή ηα ζηνηρεηψδε ηκήκαηά ηνπο εί-

λαη ζηξακκέλα πξνο δηάθνξεο δηεπζχλζεηο θη έηζη ην θσο πνπ πξνζπίπηεη 

ζε απηέο αλαθιάηαη αθαλφληζηα. 

 

βλέπε επόμενη ζελίδα → 
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Σημοξ επίπεδμοξ θαζνέθηεξ, ε γςκία οπό ηεκ μπμία ακαθιώκηαη μη 

αθηίκεξ είκαη ίζε με ηε γςκία πνόζπηςζεξ. Σηεκ πναγμαηηθόηεηα, 

ε ακάθιαζε γίκεηαη πάκς ζημ ιεπηό ζηνώμα ημο μεηάιιμο πμο θα-

ιύπηεη ημ πίζς μένμξ ημο θαζνέθηε. 

 

Αλ κηα θσηεηλή αθηίλα πέζεη θάζεηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ελφο επίπεδνπ 

θαηφπηξνπ, αλαθιάηαη αθνινπζψληαο ηελ ίδηα αθξηβψο πνξεία, αιιά κε 

αληίζεηε θνξά. Αλ ε πξφζπησζε γίλεη ππφ γσλία, ηφηε ε αθηίλα αλαθιάηαη 

πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε, ππφ ηελ ίδηα αθξηβψο γσλία. 

ηαλ θνηηαδφκαζηε ζηνλ θαζξέθηε, έρνπκε ηελ εληχπσζε πσο ην εί-

δσιφ καο ζρεκαηίδεηαη ζην βάζνο, ζε απφζηαζε ίζε κε απηή πνπ απέρνπκε 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζξέθηε. Δπίζεο, ην αξηζηεξφ καο κάηη θαίλεηαη 

λα βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην δεμηφ κάηη ηνπ εηδψινπ». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Σφκνο: 1, ζει. 52-53. 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

α) Ζ εμήγεζε ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο ζην κεηαιιηθφ ζηξψκα πίζσ 

απφ ηνλ θαζξέθηε, πνπ νθείιεηαη ζηα θσηφληα. 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Αλ ε πξφζπησζε γίλεη ππφ γσλία, ηφηε ε 

αθηίλα αλαθιάηαη πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε, ππφ ηελ ίδηα αθξηβψο γσ-

λία». 

Να ην εμεγήζνπκε αλαιπηηθά απηφ: 

ζν πεξηζζφηεξν θάζεηα πέθηεη ην θσο πάλσ ζηελ ιεία επηθάλεηα, ηφζν 

πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα παξάγνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηφζν απφ ηα πξσηφληα φζν θαη απφ ηα ειεθηξφληα 

(γηαηί πέθηεη κε κεγαιχηεξε δχλακε θαη επνκέλσο παξάγεηαη ηζρπξφηεξε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ θσηφο θαη ζψκαηνο πξφζπησζεο).  
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Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξν θάζεηα πέθηεη ην θσο πάλσ ζηελ ιεία ε-

πηθάλεηα, ηφζν πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα παξάγνληαη θαη ηφηε ηφζν 

πην πνιχ απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ άπσζε απηή ζπκβαίλεη ζην ζεκείν 

(ζεκεία) ηεο ιείαο επηθάλεηαο, φπνπ πέθηεη ην θσο. 

ην ζεκείν (ζεκεία) ηεο ιείαο επηθάλεηαο, φπνπ πέθηεη ην θσο, θαζψο 

απηφ ην θσο πέθηεη κε νξκή πάλσ ζε απηήλ, ηφηε ιφγσ ηεο κεγάιεο πίεζήο 

ηνπ πξνο απηήλ παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα. Απηά παξάγνληαη απφ ην φηη 

πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ηνπ θσηφο κε ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ ηεο ιείαο επηθάλεηαο. Σφηε αξρίδεη ε άπσζε κεηα-

μχ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ην θαηλφκελν ηεο αλάθιαζεο. Κη επεηδή ε πίε-

ζε-ζπκπίεζε ηνπ θσηφο φζν πιεζηάδεη πξνο ηελ θάζεην είλαη κεγαιχηεξε 

θαη απμάλεη, ηφηε ηφζν πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα παξάγνληαη, νπφηε 

ηφηε ηφζν πεξηζζφηεξν απσζείηαη ην θσο απφ ηελ ιεία επηθάλεηα, αθξηβψο 

επεηδή παξάγνληαη πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα. 

Αληίζεηα, φζν πην ινμά πέθηεη ην θσο πξνο ηελ ιεία επηθάλεηα ηφηε ηφ-

ζν ιηγφηεξα ζεκειηψδε ηφληα παξάγνληαη, νπφηε ην θσο απσζείηαη α-

ληίζηνηρα ιηγφηεξν απφ ηελ ιεία επηθάλεηα. Δπνκέλσο, φζν πεξηζζφηεξν 

ππφ γσλία πέθηεη ην θσο πξνο ηελ ιεία επηθάλεηα, ηφζν ιηγφηεξα ζεκε-

ιηψδε ηφληα παξάγνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, ηφζν 

απφ ηα πξσηφληα φζν θαη απφ ηα ειεθηξφληα ηνπ πιηθνχ ηεο ιείαο ε-

πηθάλεηαο. 

 

Δπίζεο, επεηδή ζην θσο ππάξρεη θαη ειάρηζηε κηθξνκάδα, απηή ππφ-

θεηηαη ζηελ έιμε κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο πξφζπησζεο θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θσηφο. 

Αο δνχκε θάηη άιιν:  

Καζψο ην θσο πιεζηάδεη πξνο ηελ ιεία επηθάλεηα, έιθεηαη απφ απηήλ 

(ζπγρξφλσο κε ηελ πηψζε ηνπ), επεηδή έιθνληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ 

θσηφο κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ηεο επηθάλεηαο πξφζπησζεο. 

ηαλ, ηψξα, αλαθιάηαη ην θσο, ηα θσηφληα έιθνληαη πάιη κε ηελ κάδα 

ηεο επηθάλεηαο πξφζπησζεο ηνπ θσηφο θαηά ηελ ίδηα έιμε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ ζχγθξνπζε ηνπ θσηφο κε ηελ ιεία επηθά-

λεηα, δελ είρακε ζρεηηθά κεγάιεο απψιεηεο ζηελ κάδα ησλ  θσηνλίσλ, αθνχ 

ράξε ηα θσηφληα ζηελ πιεπξά ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο, έρνπκε ηελ δε-

κηνπξγία ηεο ίδηαο γσλίαο (ζε ζχγθξηζε κε ηελ θάζεην κεηαμχ ηνπο). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ίδηα ηα θσηφληα αληηδξνχλ καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θαηά ηελ ίδηα ηζρχ πξνο ηα ζεκειηψδε ηφληα ηεο κάδαο 

ηεο επηθάλεηαο πξφζπησζεο. 

 

Ζ αλάθιαζε γίλεηαη πάλσ ζην ιεπηφ θχιιν-ζηξψκα ηνπ κεηάιινπ πνπ 

θαιχπηεη ην πίζσ κέξνο ηνπ θαζξέθηε, επεηδή ηα κέηαιια θέξνπλ ζπκπαγή 

κάδα θαη επίζεο θέξνπλ ηζρπξά ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπο. Δπνκέλσο, φηαλ 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσηφο πιεζηάζνπλ ζηνλ κεηαιιηθή επηθάλεηα απηή 
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πίζσ απφ ηνλ θαζξέθηε απσζνχληαη, αθνχ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

β) Ζ αθξηβήο εμήγεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο εηθφλαο-εηδψινπ πίζσ απφ 

ηνλ θαζξέθηε καο, πνπ νθείιεηαη ζηελ θαζαξή ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πνπ έρνπλ έιμεη θαη πνζφηεηα καγλεηηθήο κηθξνκάδαο ή «νπηηθήο» 

ζθφλεο. 

Έλα άιιν κέξνο ηνπ θσηφο φκσο πξνρσξάεη πίζσ απφ ην κεηαιιηθφ 

ζηξψκα ηνπ θαζξέθηε. Απηφ δελ είλαη θσηφληα, αιιά είλαη κηα άιιε κνξ-

θήο ελέξγεηα, είλαη ζθέηα ζεκειηψδε ηφληα κε ειαρηζηφηαηε κάδα (ράξε 

ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαη νη εηθφλεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ θαζξέθηε). 

Με άιια ιφγηα ην θσο θάλεη ηελ εμήο θίλεζε: 

Έζησ φηη θπηηάδνπκε ην πξφζσπφ καο ζηνλ θαζξέθηε. 

ηηο επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο πέθηεη ην θσο, εθεί δεκηνπξγεί ζπγθξνχζεηο 

θαη παξάγεηαη ιεπηή κηθξνκάδα, ζαλ λα ιέκε «ζθφλε», ή αιιηψο ειάρηζηε 

κηθξνκάδα. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσηφο φκσο, έιθνπλ ηελ παξαγφκελε καγλε-

ηηθή κηθξνκάδα, ηελ παξαγφκελε «νπηηθή» ζθφλε. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα φκσο δελ είλαη χιε θαη κάδα, αιιά είλαη θαζαξήο 

κνξθήο ελέξγεηα. 

Έηζη, ην κέξνο ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ θσηφο (αθνχ ηα θσηφληα έ-

ρνπλ αλαθιαζηεί), κπνξεί θαη πεξλάεη κέζα απφ ηελ κάδα ηνπ θαζξέθηε 

(απηή ε θαζαξή ελέξγεηα κπνξεί λα πεξάζεη θαη κέζα απφ πνιχ ππθλφηεξα 

πιηθά ζε αξθεηφ βάζνο).  

Σφηε ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Καζψο απηή ε θαζαξή ελέξγεηα ηνπ θσηφο πνπ έιθεη θαη καγλεηηθή κη-

θξνκάδα πεξλάεη κέζα απφ ηνλ θαζξέθηε, πεγαίλεη πξνο ην πίζσ κέξνο ηνπ 

θαζξέθηε, πνπ νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ δχλακε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θάζε θσηεηλήο αθηί-

λαο. 

Έηζη ε θσηεηλή αθηίλα ηεο κχηεο καο πέθηεη ζηνλ θαζξέθηε κε θαη έι-

θεηαη απφ ηελ κάδα ηνπ κεηαιιηθνχ θχιινπ ηνπ θαζξέθηε κε πεξηζζφηεξε 

δχλακε, ζε ζχγθξηζε κε ηελθσηεηλή αθηίλα ηνπ απηηνχ καο πνπ έιθεηαη 

απφ ηελ κάδα ηνπ κεηαιιηθνχ θχιινπ ηνπ θαζξέθηε καο κε ιηγφηεξε δχ-

λακε, αθνχ έρεη έξζεη απφ καθξχηεξν ζεκείν. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε κχηε καο λα απνηππσζεί θνληηλφηεξα ζε 

ζρέζε κε ην απηί καο. Σν ίδην αθξηβψο γίλεηαη θαη κε ην θάζε ζεκείν ηνπ 

πξνζψπνπ καο θαη απηή είλαη ε εμήγεζε φηη ην πξφζσπφ καο ζρεκαηίδεηαη 

αθξηβψο φπσο είλαη πάλσ ζηνλ θαζξέθηε. 

Αλ φκσο ζε έλα ζεκείν πέζεη πνιχ έληνλν θσο θαη απηφ ην ζεκείν π.ρ. 

ζην κέησπφ καο θσηίζνπκε κε πνιχ δπλαηφ θσο, απηφ ηφηε κπνξεί λα καο 

θαλεί φηη πνιχ πην θνληά π.ρ. απφ ην ηελησκέλν πξνο ηνλ θαζξέθηε καο 

ρέξη καο, φρη επεηδή έηζη είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (γηαηί ην ηε-

λησκέλν πξνο ηνλ θαζξέθηε ρέξη καο είλαη πην θνληά), αιιά επεηδή έρεη 

πέζεη πνιχ ηζρπξφ θσο ζην κέησπφ καο, θαη ιφγσ ηεο ηζρχνο ησλ ζεκειησ-
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δψλ ηφλησλ ηνπ κεηψπνπ καο κε ηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα ηνπ θχιινπ ηνπ 

θαζξέθηε έρνπκε εθεί ηζρπξφηεξε ηελ έιμε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, νπφηε 

απηφ ην κέξνο-ζεκείν πξνβάιιεηαη πεξηζζφηεξν ηφηε. 

Έηζη, ην κέξνο ηνπ θσηφο πνπ είλαη θαζαξή ελέξγεηα (ζεκειηψδε ηφληα 

πνπ έρνπλ έιμεη θαη «νπηηθή» κάδα, απηφ ινηπφλ ην κέξνο ηνπ θσηφο) κπν-

ξεί θαη εηζρσξεί-πεξλάεη ζε βάζνο πίζσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζξέθηε. 

ηελ ζπλέρεηα έιθεηαη θαη πάιη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζξέθηε, ζπγθε-

θξηκέλα απφ ηελ επηθάλεηα εθείλε ηνπ θαζξέθηε πάλσ ζηελ νπνία έγηλε ε 

πηψζε ηνπ (επεηδή εθεί θαηά ηελ ζχγθξνπζε πνπ αθνινχζεζε παξήρζεζαλ 

ζεκειηψδε ηφληα, ηα νπνία θφξηηζαλ ηελ κάδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθείλνπ 

ζεκείνπ-πεξηνρήο ηεο επηθάλεηάο ηνπ θαζξέθηε θαη επνκέλσο απηά ηα έηζη 

θνξηηζκέλα ζεκεία-κάδεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θαζξέθηε είλαη εθείλα πνπ 

αζθνχλ θαη ηελ  έιμε πξνο ηα ζεκειηψδε ηφληα ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ 

θσηφο θαη ηελ έιθνπλ). Σφηε ην θσο επηζηξέθεη πάιη πίζσ πξνο ηελ επηθά-

λεηα ηνπ θαζξέθηε, φπνπ εθεί βιέπνπκε ηφηε ην πξφζσπφ καο ζην λεξφ. 

Κη απηφ κπνξεί λα γίλεη αξθεηέο θνξέο ελδερνκέλσο, αθνχ ε ηζρχο ηεο 

θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ θσο πνπ επηζηξέθεη, αλ είλαη ηζρπξή-κεγάιε, επη-

ζηξέθεη ηψξα ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ θαζξέθηε, έιθεηαη θαη πάιη απφ 

ηνλ θαζξέθηε, πεγαίλεη πάιη ζην πίζσ κέξνο ηνπ, έιθεηαη θαη πάιη θ.ιπ., 

αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηεο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ θχκα. 

 

γ) ζε άιιε πεξίπησζε, έλα άιιν κέξνο ηνπ θσηφο, δηαζιάηαη, ελψ βιέ-

πνπκε θαη ην είδσιν  (ηνλ εαπηφ καο) κέζα ζην λεξφ. 

Ζ εμήγεζε είλαη φηη κέξνο ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ θσηφο πεξλάεη 

κέζα ζην λεξφ θαη δεκηνπξγεί ην είδσιν πνπ βιέπνπκε θαη ην νπνίν εί-

δσιν παξάγεηαη φπσο πην πάλσ αλαπηχμακε. 

Έλα άιιν κέξνο ησλ θσηνλίσλ φκσο πεξλάεη κέζα ζην λεξφ θαη απηφ 

δελ επηζηξέθεη, ειθφκελν απφ ηελ κάδα, απφ ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία έ-

πεζε ην θσο. ηα ζεκεία δειαδή φπνπ έπεζε ην θσο, ζηα ζεκεία ηεο ε-

πηθάλεηαο ηνπ λεξνχ δειαδή, ζε απηά ηα ζεκεία έρνπλ παξαρζεί ζεκειηψδε 

ηφληα, αθνχ εθεί έρεη γίλεη ε ζχγθξνπζε ηνπ θσηφο κε ηελ κάδα ηνπ λεξνχ.  

Έηζη, ην κέξνο ηνπ θσηφο πνπ είλαη θαζαξή ελέξγεηα (ζεκειηψδε ηφληα 

πνπ έρνπλ έιμεη θαη «νπηηθή» κάδα), απηφ ινηπφλ ην κέξνο ηνπ θσηφο κπν-

ξεί θαη εηζρσξεί ζε βάζνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. ηελ ζπλέρεηα έιθε-

ηαη θαη πάιη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ επηθάλεηα 

εθείλε ηνπ λεξνχ ζηελ νπνία έγηλε ε πηψζε ηνπ (επεηδή εθεί θαηά ηελ ζχ-

γθξνπζε πνπ αθνινχζεζε παξήρζεζαλ ζεκειηψδε ηφληα, ηα νπνία θφξηη-

ζαλ ηελ κάδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθείλνπ λεξνχ ηεο επηθάλεηάο ηνπ θαη ε-

πνκέλσο απηά ηα έηζη θνξηηζκέλα ζεκεία-κάδεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνχ 

είλαη εθείλα πνπ αζθνχλ θαη ηελ  έιμε πξνο ηα ζεκειηψδε ηφληα ηεο θαζα-

ξήο ελέξγεηαο ηνπ θσηφο θαη ηελ έιθνπλ). Σφηε ην θσο επηζηξέθεη πάιη πί-

ζσ πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, φπνπ εθεί βιέπνπκε ηφηε ην πξφζσπφ 

καο ζην λεξφ. 

Σν κέξνο ησλ θσηνλίσλ φκσο πνπ πέξαζε κέζα ζην λεξφ, δελ επη-

ζηξέθεη πάιη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, αιιά έιθεηαη κε ηελ κάδα π.ρ. ηεο 
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πιεπξάο ηεο πηζίλαο. Απηφ θαίλεηαη θαιχηεξα αλ πάξνπκε έλα πνηήξη κε 

λεξφ θαη βάινπκε κέζα έλα κνιχβη πνπ πιεζηάδεη πξνο ην έλα κέξνο ηνπ 

πνηεξηνχ. Σφηε ην ζπάζηκν ηνπ πνηεξηνχ θαίλεηαη πξνο ην κέξνο ηεο πιεπ-

ξάο πνπ πιεζηάδνπκε ην κνιχβη, επεηδή αθξηβψο εθεί ε κάδα ηνπ γπαιηνχ 

έιθεη ηελ κάδα ηνπ κνιπβηνχ. Γη’ απηφ αλαθέξακε φηη έλα άιιν κέξνο ηνπ 

θσηφο θέξεη θσηφληα πνπ ζπκπεξηθέξνληαη θαη ζαλ κάδα. 

Γηα ην ίδην ζέκα ζα αλαπηχμνπκε θαη ζε επφκελα θεθάιαηα-ελφηεηεο. 
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11. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο εηθόλαο ζην πίζσ κέξνο ελόο θαζξέ-

θηε. 

Η εμήγεζε ηεο κεηαθνξάο ηεο εηθόλαο απηήο ζην κάηη καο. 

Η εμήγεζε ηεο ύπαξμεο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ζην θσο. 

Η εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ιεγόκελνπ «θαληαζηηθνύ» εηδώινπ. 

 

 

 

«5. Δίδσιν 

Δίδσιν είλαη νη ζέζεηο φπνπ ζπλαληηνχληαη-ζπγθιίλνπλ νη αθηίλεο πνπ 

ήδε δηαζιψληαη απφ ηελ κάδα ηνπ ζπγθιίλνληνο ή απνθιίλνληνο θαθνχ.  

Ζ θάζε αθηίλα θσηφο δειαδή κεηαθέξεη κφλν έλα ζεκείν ηνπ αληηθεη-

κέλνπ πξνο ην είδσιν. ιεο καδί νη αθηίλεο κεηαθέξνπλ φιε ηελ εηθφλα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ζεκείν αθξηβψο πνπ ζπλαληηνχληαη, θη απηφ εμαξ-

ηάηαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθιίλνληα θαθνχ. Έηζη αλ π.ρ. ν ζπγθιί-

λσλ θέξεη κεγαιχηεξν πάρνο ζην κέζνλ ηνπ θαη έρεη πην θνίιν ζρήκα, ε 

κάδα ηνπ ζα θάκςεη πεξηζζφηεξν, ζα δηαζιάζεη κε κεγαιχηεξε ηελ γσλία 

δηαζιάζεσο, δειαδή ηηο πξνζπίπηνπζεο αθηίλεο θαη ζα ζρεκαηίζνπλ ην εί-

δσιφ ηνπο πην θνληά πξνο ην νπηηθφ θέληξν ηνπ θαθνχ. 

 

«Δίδσιν ελφο θαηφπηξνπ ή άιιεο νπηηθήο ζπζθεπήο νλνκάδεηαη ε α-

λαπαξάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην θάηνπηξν ή ηε ζπζθεπή» 

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

δφζεηο, ηφκνο 5, ζει. 61. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Γηα ην παξφλ ζέκα αλαπηχμακε ζρεηηθά θαη παξαπάλσ. 

Θα ζπκπιεξψζνπκε φκσο εδψ κεξηθά άιια παξφκνηα. 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Ζ θάζε αθηίλα θσηφο δειαδή κεηαθέξεη 

κφλν έλα ζεκείν ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο ην είδσιν. ιεο καδί νη αθηίλεο 

κεηαθέξνπλ φιε ηελ εηθφλα ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ζεκείν αθξηβψο πνπ ζπ-

λαληηνχληαη, θη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθιίλνληα θα-

θνχ». 

Δκείο ηψξα ζπκπιεξψλνπκε ηα εμήο: 

Ζ θάζε αθηίλα θσηφο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ. Απηά θαζψο πέθηνπλ κε νξκή πάλσ ζε έλαλ θαζξέθηε: 

Θξπκκαηίδνπλ απφ ηελ κάδα ηνπ θαζξέθηε θαη παξάγνπλ ηελ ιεγφκελε 

καγλεηηθή κηθξνκάδα ή «νπηηθή» ζθφλε, νιφγπξα ζηα ζεκεία ζχγθξνπζήο 

ησλ κέζαζην πιηθφ ηνπ θαζξέθηε. 

Σφηε: 
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α) Έλα κέξνο ηνπ θσηφο πνπ θέξεη θσηφληα κάδαο (κπνξεί θαη ειε-

θηξφληα) αλαθιάηαη, αθνχ δελ κπνξεί λα πεξάζεη φιε ηελ ζπκπαγή απηή 

κάδα ηνπ θαζξέθηε θαη δεκηνπξγείηαη ε αλάθιαζε ηνπ θσηφο. 

β) Έλα άιιν κέξνο ηνπ θσηφο, πνπ απνηειείηαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα, 

θαζψο έιθνπλ θαη απφ ηελ παξαγφκελε κηθξνκάδα ή καγλεηηθή κηθξνκάδα 

ηνπ πιηθνχ ηνπ θαζξέθηε (καγλεηηθή κηθξνκάδα πνπ απνζπάζηεθε απφ 

ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ θαζξέθηε), 

έιθεηαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα, ηα νπνία φκσο θέξνπλ δηεηζδπηηθή ηθαλφ-

ηεηα. Έηζη, απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαο θαη καγλεηηθή κηθξνκάδα 

απφ ην πιηθφ ηνπ θαζξέθηε, πξνρσξνχλ πξνο ην πίζσ κέξνο ηνπ. Ζ δε-

κηνπξγία δειαδή ηεο εηθφλαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ θαζξέθηε, νθείιεηαη α-

θξηβψο ζε απηή ηελ «νπηηθή» ζθφλε πνπ έιθεη ην θσο καδί ηνπ, πνπ έι-

θνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσηφο. 

πγρξφλσο φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη θαη κε ηελ κάδα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ θαζξέθηε, αθνχ απηφο θέξεη θαη επάιεηςε πδξαξγχξνπ πνπ είλαη κέ-

ηαιιν θαη θέξεη ππθλφηεηα κάδαο κεγάιε αθελφο, αιιά θαη κεγάιε ηζρχ ζε 

ζεκειηψδε ηφληα αθεηέξνπ (ιφγσ απηήο ηεο κεγάιεο ππθλφηεηάο ηνπ). Έ-

ηζη, απφ ηελ απμεκέλε ππθλφηεηα ηεο κάδαο ηνπ πδξαξγχξνπ (πνπ ππάξρεη 

ζηνλ θαζξέθηε) εμαζθείηαη έιμε πξνο ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσηφο. Σφηε 

απηά, θαζψο πέθηνπλ ζηνλ θαζξέθηε θαη δηεηζδχνπλ ζηελ κάδα ηνπ θαη 

πεξλνχλ κέζα απφ απηήλ (θαη κέζα απφ ηνλ θαζξέθηε επνκέλσο) ιφγσ ηεο 

θαζαξήο ελέξγεηάο ησλ πνπ σο ζεκειηψδε ηφληα έρνπλ δηεηζδπηηθφηεηα. 

ηελ ζπλέρεηα έιθνληαη ακνηβαία κε ηελ απμεκέλε ππθλφηεηα ηεο κάδαο 

ηνπ πδξαξγχξνπ θαη ηνπ θαζξέθηε επνκέλσο, θαη επηζηξέθνπλ πάιη πίζσ. 

Ζ έιμε απηή νθείιεηαη θαη ζηελ παξαγσγή ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηα ζεκεία 

πξφζπησζεο ηνπ θσηφο πάλσ ζηνλ θαζξέθηε, φπνπ έρνπλ γίλεη ζπγθξνχ-

ζεηο (ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ θσηφο). 

Καζψο επηζηξέθνπλ πάιη πίζσ, επαλαιακβάλεηαη ην ίδην θαηλφκελν. 

Σψξα, ηα ζεκειηψδε ηφληα καδί κε ηελ καγλεηηθή κηθξνκάδα πνπ θέ-

ξνπλ καδί ηνπο, έξρνληαη πξνο ην δηθφ καο κέξνο, πνπ ζηεθφκαζηε απέ-

λαληη απφ ηνλ θαζξέθηε, θαη πεξλνχλ πξνο ην κέξνο καο κεηαθέξνληαο κα-

δί ηνπο θαη ηελ καγλεηηθή κηθξνκάδα θαζφιε ηελ δηαδξνκή ηνπο. Έηζη γί-

λεηαη δπλαηφ λα πεξάζεη κέζα ζην κάηη καο απηή ε εηθφλα, θαη λα γίλεη α-

ληηιεπηή, παξφηη έρεη πξνέιζεη απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ θαζξέθηε. ηελ νπ-

ζία δειαδή θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εηθφλα έξρεηαη πξάγκαηη απφ ην 

πίζσ κέξνο ηνπ θαζξέθηε, αιιά έξρεηαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσ-

ηφο (απφ ηελ θαζαξή ελέξγεηα ηνπ θσηφο) θαη φρη απφ ηα θσηφληα ηνπ θσ-

ηφο (θη φρη απφ ην ζσκαηηδηαθφ κέξνο ηνπ θσηφο). 

Έηζη ινηπφλ, δεκηνπξγείηαη ηψξα έλα θχκα κπξνο θαη πίζσ απφ ην θα-

ζξέθηε καο, έλα θχκα απνηεινχκελν απφ ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία έιθνπλ 

καδί ηνπο θαη ηελ καγλεηηθή κηθξνκάδα.  

Σν θχκα απηφ «πάιιεηαη» ή θηλείηαη αξθεηέο θνξέο κπξνο θαη πίζσ απφ 

ηνλ πίζσ απφ ηνλ θαζξέθηε, θαζψο έιθεηαη ακνηβαία κε ηνλ απμεκέλν ζε 

ππθλφηεηα κάδαο πδξάξγπξφ ηνπ (κεηαιιηθφ θχιιν ηνπ θαζξέθηε). Καζψο 

φκσο θηλείηαη κπξνο θαη πίζσ απφ ηνλ θαζξέθηε, ζηελ θάζε πνπ απηφ θη-



48 

 

λείηαη πξνο ην κέξνο καο, ηφηε κάο κεηαθέξεη θαη ηελ εηθφλα ησλ πιηθψλ 

πάλσ ζηα νπνία πέθηεη, θαη απφ ηα νπνία απνζπάεη ειαρηζηφηαηεο πνζφηε-

ηεο κάδαο πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ, ηελ ιεγφκελε καγλεηηθή κηθξνκάδα 

ή νπηηθή ζθφλε. 

Δπνκέλσο, ην ιεγφκελν θαληαζηηθφ είδσιν, δελ είλαη θαζφινπ θαληα-

ζηηθφ, αιιά έρεη ηελ πξαγκαηηθή εξκελεία ηνπ. 
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12. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εηδώινπ από ηελ δηαζιώκελε 

θαη επηζηξεθόκελε ζπγρξόλσο (= θαληαζηηθή) αθηίλα. 

Φσηόληα κάδαο θαη θσηόληα ελέξγεηαο. 

Η αθξηβήο εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ όηη ζηα ζεκεία πξόζπησζεο 

ηνπ θσηόο παξάγνληαη ζεκειηώδε ηόληα πνπ απσζνύλ ην πξνζπίπηνλ 

θσο θαη αλαθινύλ ηα θσηόληα κάδαο.  

 

 

Ζ δηάζιαζε ηνπ θσηφο πνπ ζπκβαίλεη απφ ην θαληαζηηθφ είδσιν πξνο 

εκάο. 

Δδψ ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή ηελ 

δηάζιαζε ηνπ θσηφο απφ ην θαληαζηηθφ είδσιν, αθνχ ε δηαζιψκελε α-

θηίλα, απηή δειαδή πνπ έξρεηαη απφ ην θαληαζηηθφ είδσιν δελ θέξεη κάδα 

(ε κάδα, ήδε είλαη ηα θσηφληα κάδαο πνπ έρνπλ αλαθιαζηεί θαηά ηελ πξψ-

ηε θάζε ηεο αθηίλαο φηαλ έπεζε πάλσ ζηνλ θαζξέθηε). Απηή, δειαδή, ε 

αξρηθή δηαζιψκελε αθηίλα θέξεη θσηφληα πνπ θέξνπλ κάδα αιιά θαη θσ-

ηφληα πνπ θέξνπλ ελέξγεηα, ψζηε αθελφο κελ ηα θσηφληα κάδαο αλαθιψ-

ληαη, ελψ ηα θσηφληα ελέξγεηαο πεξλνχλ κέζα απφ ηελ χιε ηνπ θαζξέθηε 

θαη ηνπ κεηαιιηθνχ θχιινπ ηνπ.  

Έηζη, ζην θσο έρνπκε:  

α) ηα θσηφληα κάδαο, ηα νπνία αλαθιψληαη, θαη 

β) ηα θσηφληα ελέξγεηαο, πνπ πεξλνχλ κέζα απφ ηνλ θαζξέθηε, εθεί φ-

πνπ πέθηεη ζρεκαηίδεη ην είδσιν, φπσο ην ιέκε ηνπ αληηθεηκέλνπ). 

Ζ αθηίλα ε νπνία έρεη δηαζιαζηεί γηα πξψηε θνξά θαη κεηά επηζηξέθεη 

ηελ νλνκάδνπκε θαληαζηηθή αθηίλα. 

 

 

βλέπε ζσήμα και επεξηγήζειρ ζηην επόμενη ζελίδα → 
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Σπήμα 19-3 Η γεςμεηνία δύμ αθηίκςκ πμο ακαθιώκηαη από έκα επίπεδμ θά-

ημπηνμ. Καη μη δύμ αθηίκεξ ανπίδμοκ από ημ Η. Η μία ακαθιάηαη ζημ Μ πνμξ ηα 

πίζς θαη ε άιιε ακαθιάηαη ζημ L. Η γςκία i ηζμύηαη με ηεκ γςκία r. Οη εοζείεξ 

ΜΗ΄ θαη LΗ΄ είκαη πνμεθηάζεηξ ηςκ δύμ ακαθιώμεκςκ αθηίκςκ. 

Σεμείςζε: ηεκ γναμμή LΘ, ηεκ ηνάβελα μόκμξ μμο ζημ παναπάκς ζπήμα.  

Γπίζεξ ηα βειάθηα ζηα εοζύγναμμα ημήμαηα ΘL, MH΄ θαη LΗ΄, ηα ηνάβελα 

μόκμξ μμο. 

«ΦΥΣΙΚΗ», PSSC, Ίδνομα Γογεκίδμο, HABER-SCHAIM, DODGE, WAL-

TER, Έθηε Έθδμζε, Απόδμζε ζηα Γιιεκηθά Θακάζεξ Κςζηίθαξ, Γ.Κ.Γ.Φ.Γ. Δε-

μόθνηημξ, Αζήκα 1992, ζει. 413.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ αθηίλα ΜΖ΄ είλαη ην πξψην θαληαζηηθφ ηκήκα ηεο αθηίλαο.  

ηελ ζπλέρεηα απφ ην ζεκείν Ζ΄, ην θσο έιθεηαη απφ ηελ κάδα ηνπ γπα-

ιηνχ θαη επηζηξέθεη πίζσ ζην ζεκείν L.  
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ην ζεκείν L, έλα κέξνο ηνπ θσηφο δηαζιάηαη θαη πάιη θαη ζπλερίδεη ηελ 

πνξεία ηνπ σο πξνέθηαζε ηεο πνξείαο ηνπ Ζ΄L, ελψ έλα άιιν κέξνο ηνπ 

αλαθιάηαη θαη πάιη θαη δεκηνπξγεί ηελ θαηεχζπλζε LΒ.  

Απηή ε δεχηεξε αλάθιαζε ηνπ θσηφο απφ ηελ θαληαζηηθή ηνπ αθηίλα, 

ζπκβαίλεη επεηδή αθξηβψο ππάξρεη ε ελδηάκεζε θαηάζηαζε ησλ θσηνλίσλ, 

ηα νπνία θέξνπλ θαη κάδα θαη ελέξγεηα. Έηζη απηά σο ελέξγεηα κπνξνχλ λα 

δηαπεξάζνπλ ηνλ θαζξέθηε, αιιά πάιη θαζψο έιθνληαη απφ ηελ κάδα ηνπ 

θαζξέθηε ή ηνπ γπαιηνχ ελαπνζέηνπλ εθεί θάζε θνξά κέξνο ηεο κηθξνκά-

δαο ησλ θσηνλίσλ θαη έηζη παξάγεηαη θαη δεκηνπξγείηαη ην απνηχπσκα ηεο 

χιεο ηελ νπνία ην θσο θαη ηα θσηφληα έρνπλ απνζπάζεη απφ ηα δηάθνξα 

ζψκαηα ζηα νπνία έρεη πέζεη ην θσο, ζηα νπνία έρεη ρηππήζεη ην θσο θαη 

απέζπαζε απφ απηά χιε ηνπο. 

 

Να δνχκε ηψξα θάηη άιιν θαη λα εξκελεχζνπκε αθξηβψο ην ζεκείν πνπ 

αλαθέξακε πην πάλσ φηη ζηα ζεκεία πξφζπησζεο ηνπ θσηφο παξάγνληαη 

ζεκειηψδε ηφληα πνπ απσζνχλ ην πξνζπίπηνλ θσο: 

ηαλ ηα θσηφληα ελέξγεηαο ηεο θσηεηλήο αθηίλαο HL πεξλνχλ κέζα απφ 

ηνλ θαζξέθηε ζην ζεκείν L, ζηελ ζπλέρεηα πξνρσξνχλ κέρξη ην ζεκείν Θ. 

Μεηά επηζηξέθνπλ θαη πάιη απφ ην ζεκείν Θ κε θαηεχζπλζε πξνο ην ζε-

κείν L, δηαγξάθνληαο ηελ απφζηαζε ή ην επζχγξακκν ηκήκα ΘL. 

Σα θσηφληα ινηπφλ ηεο απφζηαζεο-επζχγξακκν ηκήκα ΘL, Μφιηο ε-

πηζηξέθνπλ απφ ην ζεκείν Θ, ζα ζπλαληήζνπλ άιια θσηφληα ελέξγεηαο 

πνπ έξρνληαη απφ ην ζεκείν Ζ, ηα νπνία δηαλχνπλ ηελ απφζηαζε ΖL. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα ζπγθξνπζηνχλ απηά ηα θσηφληα ελέξγεηαο: 

δειαδή ζα γίλεη ζχγθξνπζε κεηαμχ: α) ησλ θσηνλίσλ ελέξγεηαο πνπ επη-

ζηξέθνπλ απφ ην ζεκείν Θ θαη δηαλχνπλ ηελ απφζηαζε-επζχγξακκν ηκήκα 

ΘL, θαη β) ησλ θσηνλίσλ ελέξγεηαο πνπ μεθηλνχλ απφ ην ζεκείν Ζ θαη δηα-

λχνπλ ηελ απφζηαζε-επζχγξακκν ηκήκα ΖL. 

Λφγσ ηεο ζχγθξνπζεο ινηπφλ απηήο ζην ζεκείν L, ζα παξαρζνχλ επί-

ζεο ζεκειηψδε ηφληα ελέξγεηαο, ηα νπνία ζα απσζήζνπλ ηα θσηφληα κάδαο 

λα εθηξαπνχλ θαη λα πάζνπλ αλάθιαζε. Έηζη ε αλάθιαζε βνεζείηαη θαη 

απφ ηα θσηφληα ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ επηζηξνθή φπσο ζην πα-

ξάδεηγκά καο απφ ην επζχγξακκν ηκήκα ΘL. 

Σα θσηφληα ελέξγεηαο ινηπφλ κε φζε δχλακε πξνρσξνχλ ζηνλ ρψξν πέ-

ξα απφ ην ζεκείν L (μεθηλψληαο απφ ην ζεκείν Ζ), κε άιιε ηφζε δχλακε 

επηζηξέθνπλ απφ ην ζεκείν Θ πξνο ην ζεκείν L. Δμαηηίαο απηνχ έρνπκε 

άπσζε, ή ην «ζπξψμηκν», ησλ θσηνλίσλ κάδαο πξνο ηελ αλάθιαζε λα δε-

κηνπξγεί δειαδή ίζε γσλία άπσζεο ή «ζπξσμίκαηνο» ή ίζε ηελ γσλία α-

λάθιαζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ γσλία πξφζπησζεο ή ηηο γσλίεο i θαη r λα εί-

λαη ίζεο. 
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13. Η εμήγεζε ηεο θακπύισζεο ηνπ ρσξνρξόλνπ 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ππθλόηεηαο ηνπ ρώξνπ ή ηεο κεγάιεο 

ηαρύηεηαο ηνπ ρξόλνπ.  

Η απμνκείσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ. 

Πνηα είλαη ε έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηνπ αηζέξα.  

 

 

Δπεηδή νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακ-

κέο απνηεινχλ ην ππφβαζξν θαη ηα ζεκέιηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζχκπαληνο αθε-

λφο, θαη επεηδή απηέο θέξνπλ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν αθεηέ-

ξνπ, απηέο ηφηε νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο αιιειεπηδξνχλ κε φιεο ηηο εζηίεο ελέξγεηαο πνπ ζπλαληνχλ θαηά 

ηελ πνξεία ηνπο. 

 

 
 

Απιμπμηεμέκε πανάζηαζε ηεξ άπμρεξ ημο Ασκζηάηκ όηη ημ θςξ αθμιμοζεί 

θαμπύιε ηνμπηά θμκηά ζε μγθώδε ακηηθείμεκα. Ο πώνμξ πανηζηάκεηαη ζακ πα-

ναμμνθςμέκμ επίπεδμ θάης από ημ βάνμξ ημο Ήιημο (θίηνηκμ). Καζώξ ημ θςξ 

εκόξ μαθνηκμύ αζηένα (ζοκεπήξ γναμμή) πενκά θμκηά από ημκ Ήιημ θαηά ηε 

δηαδνμμή ημο πνμξ ηε Γε (μπιε), ζα αθμιμοζήζεη ηεκ παναμόνθςζή ημο επηπέ-

δμο. Κμηηάδμκηαξ από ηε Γε, ε θαηκμμέκε ζέζε ημο αζηένα (δηαθεθμμμέκε γναμ-

μή) ζα δηαθένεη από ηεκ πναγμαηηθή ημο. 

 

Ζ παξαπάλσ θσηνγξαθία θαη ηα ιφγηα ηεο είλαη απφ ην βηβιίν: «Σαμίδη 

ζην χκπαλ – Μπζηήξηα θαη θαηλφκελα» εθδφζεηο Κ. Καπφπνπινο (1. Μπ-

ζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγκαηηθφηεηα, 3. ε 

Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 35. 
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Έηζη π.ρ. αλ ζπλαληήζνπλ έλαλ ήιην, ηφηε ε ηζρπξή παξνπζία ελέξγεηαο 

πνπ θέξεη ν ήιηνο αιιειεπηδξά κε απηέο ηηο ζπκπάληεηεο γξακκέο θαη έι-

θνπλ απηέο πξνο ην θέληξν ηνπ ήιηνπ. Σφηε ζα έρνπκε ιηγφηεξε ηελ ελέξ-

γεηα-θνξηίν ηνπο, ή ζα έρνπκε αξαηφηεξεο απηέο ηηο ζπκπάληεηεο δπλακηθέο 

γξακκέο. Δμαηηίαο απηνχ ν ρξφλνο εθεί αιιάδεη. 

Αλ φκσο ζπλαληήζνπλ ηζρπξφηεξεο πεγέο ελέξγεηαο, έιθνληαη απφ απηέο 

πεξηζζφηεξν, φπσο π.ρ. είλαη νη καχξεο ηξχπεο. 

πλέπεηα απηνχ είλαη εθεί λα αξαηψλεη αθφκε πην πνιχ ν ρσξνρξφλνο, 

επίζεο λα ηείλεη λα κεδεληζηεί φηαλ ε ηζρχο ηεο ελέξγεηαο ηεο καχξεο ηξχ-

παο είλαη ίζε κε απηή ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

δπλακηθψλ γξακκψλ. 

Σέινο, αλ ε ηζρχο ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

γξακκψλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηζρχ ηεο ελέξγεηαο κηαο καχξεο ηξχπαο, 

ηφηε έιθεηαη φιν ην θνξηίν ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ θαη ζην ζεκείν εθείλν δελ π-

πάξρεη νχηε ρψξνο, αιιά νχηε θαη ρξφλνο. Γη’ απηφ θαη ηίπνηε δελ κπνξεί 

λα παξαζηαζεί κε ηα κεγέζε καο ζε εθείλα ηα κέξε, επεηδή δελ έρνπκε ην 

αλάινγν κέηξην γηα ηελ κέηξεζε-ππνινγηζκφ ηνπο. 

Ζ καχξε ηξχπα δειαδή ή ν ήιηνο θ.ιπ., ιφγσ ηεο ηζρπξήο έιμεο πνπ α-

ζθεί ζηελ ελέξγεηα θαη ζηελ κάδα πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο, φ-

ηαλ εμαζθεί απηή ηελ έιμε πάλσ ζε απηέο ηηο ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο, ηφηε «θακππιψλεη» ηνλ ρσξν-

ρξφλν, κε άιια ιφγηα έιθεη απηέο θαη φζν πεξηζζφηεξν εμαζθεί έιμε πάλσ 

ηνπο, ηφζν κεηψλεηαη ν ρσξνρξφλνο. 

 

πνπ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ είλαη πεξηζζφηεξα, εθεί ν ρψξνο είλαη ππθλφηεξνο αιιά θαη ν ρξφλνο 

είλαη γξεγνξφηεξνο-ηαρχηεξνο. 

Ζ χπαξμε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ππάξρεη παληνχ, φπνπ ππάξρεη ην ζχ-

κπαλ, φπνπ δειαδή εμαζθείηαη ε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή έιμε ησλ 

δχν ζπκπάληεησλ πφισλ.  

Έμσ απφ ηα φξηα ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, δελ ππάξρεη ζχκπαλ.  

Λφγσ φκσο ηεο έιμεο ζεκειησδψλ ηφλησλ κε άιια ζεκειηψδε ηφληα ή ηα 

άπσζήο ησλ, δεκηνπξγείηαη αλνκνηνκνξθία απηψλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζην ίδην ην ζχκπαλ. Δμ 

απηνχ αθξηβψο έρνπκε θαη ηνλ δηαθνξεηηθφ ρσξνρξφλν ζηα δηάθνξα κέξε 

ηνπ ζχκπαληφο καο. 

Ο αηζέξαο ινηπφλ είλαη ε ππάξρνπζα δχλακε-ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε έλα ζπ-

γθεθξηκέλν ζεκείν-ρψξν ηνπ ζχκπαληφο καο. Απηή ε ηζρχο ηνπ αηζέξα απ-

μνκεηψλεηαη, φπσο θαη ηνπ ρσξνρξφλνπ. 
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14. Σα ζεκειηώδε ηόληα δελ είλαη απεπζείαο νξαηά. Μειεηνύκε θαη 

πεηξακαηηδόκαζηε κε απηά από ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ, 

όπσο γίλεηαη θαη κε ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ελόο καγλεηη-

θνύ πεδίνπ. 

 

 

ην θεθάιαην: «2-8. Αηζέξηα θχκαηα θαη ςεπδαηζζήζεηο» ηνπ βηβιίνπ: 

«Ζ απηνβηνγξαθία ηνπ θσηφο», Γηψξγνο Γξακκαηηθάθεο, 4ε έθδνζε. Πα-

λεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο. εηξά: «Δπηζηήκε θαη αλζξψπηλνο πνιηηη-

ζκφο», ζει. 115, αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

«[…] Ζ αλαδήηεζε ινηπφλ ηνπ αηζέξα ππήξμε ζπζηεκαηηθή απφ πνιιά 

εξγαζηήξηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο επηζηεκνληθά αλαπηπζζφκελεο Ακεξη-

θήο. Δπηλνήζεθαλ πεηξάκαηα επθπή φζν θαη κεγάιεο αθξηβείαο. Δηο κάηελ. 

Ζ χπαξμε ηνπ αηζέξα θαηλφηαλ αδχλαηνλ λα επαιεζεπζεί». 

Θέινπκε εδψ λα ηνλίζνπκε θαη λα ππνγξακκίζνπκε ην εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα δελ θαίλνληαη.  

Σα πεηξάκαηα ινηπφλ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ άκεζα νξαηά, αθνχ ηα ζε-

κειηψδε ηφληα είλαη αφξαηα.  

Αιιά ηα ζεκειηψδε ηφληα φκσο δελ παχνπλ λα ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ θαη 

ε χπαξμή ηνπο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Δίλαη αδχλαην ν άλζξσπνο λα δεη ηα ζεκειηψδε ηφληα απεπζείαο. Μπνξεί 

φκσο λα πάξεη ην ζρήκα ηνπο. Δίλαη ην ίδην κε ην εμήο: Οη καγλεηηθέο δπ-

λακηθέο γξακκέο ελφο καγλεηηθνχ πεδίνπ δελ θαίλνληαη, αιιά ππάξρνπλ. 

Κη απηφ πεηξακαηηθά απνδεηθλχεηαη φρη επεηδή απηέο είλαη νξαηέο, αιιά 

ράξε ζηα απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνλ ρψξν γχξσ ηνπο.  

Δπνκέλσο, αλ θαλείο ζειήζεη λα «δεη» ηα ζεκειηψδε ηφληα, κπνξεί λα ηα 

δεη θαη λα κειεηήζεη κέζα απφ ηελ καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή-βαξπηηθή 

επίδξαζε πνπ αζθνχλ κε ηηο πεξηνρέο ηνπ ζχκπαληνο φπνπ ππάξρνπλ κεγά-

ιεο ηζρχνο θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ, φπσο νη καχξεο ηξχπεο, ν ήιηνο 

θ.ιπ. 

 

  



55 

 

15. Η εμήγεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ ρσξνρξόλνπ ελέξ-

γεηαο ζην ζύκπαλ. 

 

 

«ρεηηθόηεηα θαη ηαρύηεηα 

Φαληάζνπ φηη ηαμηδεχεηο κε έλα κεγάιν πινίν ζην πέιαγνο. Αλ ην πινίν 

θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα δελ κπνξείο λα έρεηο αληίιεςε γηα ην πφζν 

γξήγνξα θηλείηαη. Μπνξείο σζηφζν λα κεηξήζεηο ηελ ηαρχηεηα πνπ θηλνχ-

ληαη νη επηβάηεο πξνο ηελ πιήξε ή ηελ πξχκλε ηνπ πινίνπ. Σν ίδην βέβαηα 

κπνξείο λα θάλεηο θαη φηαλ ην πινίν είλαη αγθπξνβνιεκέλν ζην πξνθπκαία. 

Έζησ φηη βξίζθεηο φηη έλαο επηβάηεο θηλείηαη κε ηαρχηεηα + 2 m/sή -

2m/s αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπ. 

Έζησ ηψξα φηη βξίζθεηαη ζηε μεξά έλαο παξαηεξεηήο πνπ κπνξεί λα 

παξαηεξεί ην γίλεηαη κέζα ζην πινίν. Απηφο ζα πεξηέγξαθε ηελ θίλεζε κε 

έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Αλ ην πινίν θηλείηαη κε ηαρχηεηα 10 m/sηφηε ν πα-

ξαηεξεηήο θαηαγξάθεη γηα ηνλ ίδην επηβάηε 12 m/sή 8m/s. 

Δζχ ή ν παξαηεξεηήο απφ ηελ μεξά βξίζθεη ηε ζσζηή ηαρχηεηα; 

Ζ απάληεζε είλαη θαη νη δχν. ηαλ κεηξάκε ηε ζέζε ή ηελ ηαρχηεηα ε-

λφο ζψκαηνο πξέπεη λα θαζνξίδνπκε ην ζχζηεκα αλαθνξάο καο. ηαλ βξη-

ζθφκαζηε ζην πινίν ρξεζηκνπνηνχκε έλα ζχζηεκα αλαθνξάο ζπλδεδεκέλν 

κε ην πινίν. Ο παξαηεξεηήο ζηελ μεξά ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα αλαθν-

ξάο ζπλδεδεκέλν κε ηε Γε. Βέβαηα είλαη γλσζηφ φηη ε Γε θηλείηαη. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη ζην χκπαλ θαλέλα ζψκα πνπ λα δηαηεξείηαη 

αθίλεην. Άξα δελ ππάξρεη απφιπηε θίλεζε. ιεο νη θηλήζεηο είλαη ζρεηηθέο 

σο πξνο ηα ζψκαηα ηα νπνία ζεσξνχκε αθίλεηα. 

Πνην ζχζηεκα αλαθνξάο επηιέγνπκε θάζε θνξά γηα λα κειεηήζνπκε κηα 

θίλεζε εμαξηάηαη απφ ην θαηλφκελν πνπ κειεηάκε. ηαλ κειεηάκε ηελ θί-

λεζε ελφο απηνθηλήηνπ, σο ζχζηεκα αλαθνξάο ιακβάλνπκε ηε Γε, πνπ ηε 

ζεσξνχκε αθίλεηε. Γηα ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ πιαλεηψλ σο ζχζηεκα 

αλαθνξάο ιακβάλνπκε ηνλ Ήιην, πνπ ηνλ ζεσξνχκε αθίλεην. 

Γεληθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο, φπσο 

ην πινίν ή ηε Γε βξίζθνπκε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο γηα ηα ζψκαηα. 

Σν 1905 ν Αιβέξηνο Ατλζηάηλ δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ν θαλφλαο πξφ-

ζζεζεο ηαρπηήησλ δελ ηζρχεη γηα ηαρχηεηεο πνπ είλαη ίζεο κε ηελ ηαρχηεηα 

ηνπ θσηφο. Γειαδή, αλ έλαο άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθνο θαη έλαο 

επηβάηεο ελφο ππεξερεηηθνχ αεξνπιάλνπ κε κεηξήζνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

θσηφο πνπ εθπέκπεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ιάκπα, ζα βξνπλ αθξηβψο 

ηελ ίδηα ηηκή: 3·10
8
m/s!! 

Σν γεγνλφο απηφ, ε ζηαζεξφηεηα δειαδή, ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο αλε-

μάξηεηα απφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο, ππήξμε ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο ζεσξίαο 

ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ Ατλζηάηλ». 

«ΦΤΗΚΖ» Γ΄ Γπκλαζίνπ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, 

νκάδα ζπγγξαθήο ησλ: Αλησλίνπ Νηθφιανο (θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ), Γεκεηξηάδεο Παλαγηψηεο (Γξ. Φπζηθήο, Καζεγεηήο Λπθείνπ 

Ραθήλαο), Κακπνχξεο Κσλ/λνο (Φπζηθφο Μ.Sc, Τπεχζπλνο ΔΚΦΔ Υα-
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ιαλδξίνπ), Παπακηράιεο Κσλ/λνο (Γξ. Φπζηθήο, Τπεχζπλνο ΔΚΦΔ Αλαη. 

Αηηηθήο), Παπαηζίκπα Λακπξηλή (Γξ. Φπζηθήο, Καζεγήηξηα Π..Π.Α.), 

Υαηδεηζνκπάλεο Θεφθηινο (Δθπαηδεπηηθφο, Μεραληθφο Δ.Μ.Π.), Αζήλα 

2001, ζει. 22.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

Σα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξεη ν Ατλζηάηλ ζην ζχκπαλ, είλαη 

νη πεξηνρέο πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθά πνζά ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ.  

Λφγσ δειαδή ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ πνζψλ ελέξγεηαο, αιιειεπη-

δξνχλ θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηηο ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο-δπλακηθέο γξακκέο, θαη απφ απηφ πξνέξρεηαη ε δηα-

θνξεηηθφηεηα ηεο ελέξγεηάο ησλ, αιιά θαη ηνπ ρσξνρξφλνπ ηνπ θαζελφο 

ηέηνηνπ ζπκπάληεηνπ ζπζηήκαηνο. 
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16. Η εμήγεζε γηαηί δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ε κάδα ζε κηα καύξε 

ηξύπα. Η εμήγεζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο κάδαο ζε ελέξγεηα. 

Η εμήγεζε γηαηί δελ θαίλεηαη ην θσο πνπ πέθηεη πάλσ ζε κηα καύξε 

ηξύπα. 

Η αθξηβήο έλλνηα, ζεκαζία θαη πεξηερόκελν ηεο ιέμεο ελέξγεηα. 

Η αηηηνιόγεζε ηεο ζέζεο όηη ην ζύκπαλ πξνήιζε από ηελ ζύγθξνπζε 

θαζαξήο κνξθήο ελέξγεηα. 

Η εμήγεζε όηη ην ζύκπαλ πεξηνξίδεηαη θαη δελ πξόθεηηαη λα εμα-

πισζεί επ’ άπεηξν, αιιά ζα δηαζηαιεί θαη ζα εμαπισζεί κέρξηο εθεί 

πνπ ηνπ επηηξέπεη ε άπσζε κεηαμύ ησλ δύν ζπκπάληεησλ πόισλ ζηελ 

θάζε ηεο δηαζηνιήο ησλ. 

Η εμήγεζε όηη ζηελ θάζε επόκελε ζπκπάληεηα ζπζηνιή δελ έρνπκε 

ηα ειεθηξόληα λα πέθηνπλ ζηνλ πξνεγνύκελν θινηό ησλ αηόκσλ ησλ 

ρεκηθώλ ζηνηρείσλ, αιιά επεηδή πέθηνπλ κε ιηγόηεξε δύλακε πάλσ 

ζηα άηνκα, λα δεκηνπξγνύλ λέν εμσηεξηθό θινηό θαη όρη εζσηεξηθό 

ησλ ήδε ππαξρόλησλ θινηώλ. 

 

 

 

«Ο ΝΔΑΡΟ ΑΪΝΣΑΪΝ 

 

…Ο Ατλζηάηλ άξρηζε ζεσξψληαο ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο ζαλ κηα ζηα-

ζεξά, αλεμάξηεηα απφ ηελ θίλεζε ηεο πεγήο ή ηνπ παξαηεξεηή. Γηα λα πε-

ξηνξίζεη ηελ πξνθχπηνπζα αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή θπζηθή, ν Ατλζηάηλ 

επέθηεηλε ηηο ηδέεο ηνπ Νεχησλα γηα ηε θπζηθή ηεο θίλεζεο. Ο Νεχησλ είρε 

ζηελ πξάμε αθπξψζεη ηελ άπνςε ηεο απφιπηεο νκαιήο θίλεζεο, δείρλν-

ληαο φηη ε κνλαδηθή θαηάζηαζε ηεο θίλεζεο πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί 

είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία έλα αληηθείκελν θηλείηαη ζρεηηθά κε ηνλ παξα-

ηεξεηή. Σν άικα ηνπ Ατλζηάηλ ήηαλ λα αθπξψζεη θαη ηνλ απφιπην ρψξν 

θαη ρξφλν (ρσξνρξφλν). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, νη δηαζηάζεηο ελφο α-

ληηθεηκέλνπ θαη ε δηάξθεηα ελφο γεγνλφηνο δελ είλαη ζηαζεξά κεγέζε. Θα 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζπγθξίλνληαο ηελ θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθν-

ξάο ηνπο σο πξνο ηνλ παξαηεξεηή. Δθφζνλ απηή ε θίλεζε είλαη κηθξφ κφ-

λν πνζνζηφ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο, νη αιιαγέο ζηνλ ρσξνρξφλν ζα είλαη 

ζρεδφλ αλεπαίζζεηεο. ε έλα φρεκα, φκσο, πνπ θηλείηαη ζρεδφλ κε ηελ ηα-

ρχηεηα ηνπ θσηφο, νη αιιαγέο ζα είλαη εκθαλείο. Μία αθηίλα θσηφο ζα ε-

μαθνινπζήζεη λα ηαμηδεχεη κε ηε ζηαζεξή ηνπ ηαρχηεηα αιιά, κε ηα κέηξα 

ελφο αθίλεηνπ παξαηεξεηή, ην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη 

ηελ απφζηαζε πνπ ηαμίδεςε ην θσο ζα είλαη θνληχηεξν θαη ην ξνιφη πνπ 

κέηξεζε ηε δηέιεπζε ηνπ θσηφο ζα πεγαίλεη πίζσ (βι. ζειίδεο 39-57). 

Υηίδνληαο επάλσ ζε απηά ηα ζεκέιηα – ηε ζηαζεξή ηαρχηεηα ηνπ θσηφο 

θαη ηε ζρεηηθφηεηα ηνπ ρσξνρξφλνπ – ν Ατλζηάηλ ρξεζηκνπνίεζε ζρεηηθά 

απιή άιγεβξα γηα λα επεθηείλεη ηε ζεσξία. Καηάθεξε λα απνδείμεη φηη φ-

ηαλ έλα ζψκα θηλείηαη κε ηαρχηεηα πιεζίνλ εθείλεο ηνπ θσηφο, ε κάδα ηνπ 

απμάλεη αλάινγα κε ηελ θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα. Απφ απηή ηε ζρέζε κεηαμχ 
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κάδαο θαη ελέξγεηαο, θαηέιεμε φηη απηέο νη δχν ηδηφηεηεο είλαη ελαιιάμηκεο 

– ζπκπέξαζκα πνπ εμέθξαζε κε ηελ πεξίθεκε εμίζσζε E = mc
2
, φπνπ Eε 

ελέξγεηα πνπ πεξηέρεη έλα αληηθείκελν, mείλαη ε κάδα ηνπ θαη cε ηαρχηεηα 

ηνπ θσηφο. 

Ζ εμίζσζε ήηαλ θεληξηθή γηα ηελ πξψηε δνθηκή ηεο ζρεηηθφηεηαο, πνπ 

βαζίζηεθε ζε πεξάκαηα πνπ άξρηζαλ ην 1901 πξηλ ν Ατλζηάηλ πξνηείλεη ηε 

ζεσξία ηνπ. Ο Γεξκαλφο θπζηθφο Βάιηεξ Κάνπθκαλ, κεηξψληαο ηε κάδα 

ξαδηελεξγψλ ζσκαηηδίσλ πςειήο ελέξγεηαο, δελ παξαηήξεζε κεηαβνιή 

ζηε κάδα φηαλ ηα ζσκαηίδηα επηηαρχλνληαλ. Ο Ατλζηάηλ, φκσο, δελ επεξε-

άζηεθε φηαλ έκαζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Κάνπθκαλ. Δίρε πεηζηεί φηη νη 

πξνθχπηνπζεο ππνζέζεηο ηεο ζεσξίαο ήηαλ έγθπξεο, θαη φηη ε ζεσξία ήηαλ 

ηφζν ινγηθή πνπ έπξεπε λα είλαη ζσζηή. Απηή ε εκπηζηνζχλε ζηελ ελφξα-

ζή ηνπ ήηαλ έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ήηαλ δηθαηνινγεκέλε. -

ηαλ ηα πεηξάκαηα κε ξαδηελεξγά ζσκαηίδηα επαλαιήθζεθαλ απφ άιινπο 

επηζηήκνλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, ηα αξρηθά απνηειέ-

ζκαηα βξέζεθαλ ιαλζαζκέλα. Ζ ζεσξία επηβεβαηψζεθε. 

Σελ εξγαζία ηνπ Ατλζηάηλ επαίλεζαλ δηάζεκνη επηζηήκνλεο φπσο ν 

Γεξκαλφο θπζηθφο Μαμ Πιαλθ. Ζ Μαξία Κηνπξί, θάηνρνο ηνπ βξαβείνπ 

Νφκπει 1903 γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ ξαδίνπ, απνθάιεζε ηνλ λεαξφ θπ-

ζηθφ «έλαλ απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ κέιινληνο». …». 

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 29-30. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Απφ απηή ηε ζρέζε κεηαμχ κάδαο θαη ε-

λέξγεηαο, θαηέιεμε φηη απηέο νη δχν ηδηφηεηεο είλαη ελαιιάμηκεο – ζπκπέ-

ξαζκα πνπ εμέθξαζε κε ηελ πεξίθεκε εμίζσζε E = mc
2
, φπνπ Eε ελέξγεηα 

πνπ πεξηέρεη έλα αληηθείκελν, mείλαη ε κάδα ηνπ θαη cε ηαρχηεηα ηνπ θσ-

ηφο». 

ρεηηθά κε ηα φζα είπακε, σο ηψξα γηα ηα ζεκειηψδε ηφληα, ε κάδα φηαλ 

θηλείηαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο ζην ηεηξάγσλν, κεηαηξέπεηαη ζε ελέξ-

γεηα, επεηδή ε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα θίλεζεο ελφο ζψκαηνο πέξαλ ελφο 

νξίνπ πνπ πιεζηάδεη ην φξην ηνπ θσηφο κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα. Ζ κάδα 

ηφηε κεηαηξέπεηαη ζηελ καγλεηηθή κηθξνκάδα, πνπ είπακε φηη ππάξρεη θαη 

ζηηο ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο πνπ 

θηλνχληαη απφ πφινπ ζε πφιν θαη θαηαθιχδνπλ φιν ην ζχκπαλ. Απηή ινη-

πφλ ε κάδα, δελ δηαιχεηαη, αιιά απιά κεηαηξέπεηαη ζηελ ιεγφκελε καγλε-

ηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα.  

 

Αλ ηψξα, ζε κηα καχξε ηξχπα έρνπκε επίζεο πάξα πνιχ κεγάιε ηελ θί-

λεζή ηεο πνπ πιεζηάδεη ή θαη ππεξβαίλεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο, επίζεο 

ε εθεί κάδα κεηαηξέπεηαη ζε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα. Απ-
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ηή είλαη ε εμήγεζε ηνπ φηη δελ θαίλεηαη ηίπνηε απφ κάδα ζε κηα καχξε 

ηξχπα, επεηδή ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο ηαρχηεηαο πνπ έρεη, έρνπκε ηελ κεηα-

ηξνπή ηεο χιεο ζε ελέξγεηα. 

Καη απηφ είλαη δπλαηφ λα γίλεη, λα επηηεπρζεί, επεηδή αθξηβψο ε χιε έρεη 

πξνέιζεη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα, ηα νπνία είλαη θαη ε θχξηα ππνβάζε, ην 

ππφζηξσκα δειαδή ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπ-

λακηθψλ γξακκψλ. 

Σν καχξν ρξψκα πνπ παίξλεη απηή ε ιεγφκελε καχξε ηξχπα, νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη κεηά απφ άπσζε πνπ έρνπλ 

ππνζηεί πην πξηλ, ελψ αλ έιθνληαλ άκεζα, ρσξίο δειαδή λα κεζνιαβήζεη ε 

άπσζε, ζα πξνθαινχζαλ ηελ δεκηνπξγία ιεπθνχ ππέξιακπξνπ θσηφο, φ-

πσο π.ρ. ηα θβάδαξ. Απηφ φκσο γηα ην καχξν ρξψκα, ην έρνπκε αλαπηχμεη 

θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηά καο. 

ηαλ ην θσο πέζεη πάλσ ζε απηή ηελ καχξε ηξχπα, ηφηε ην ζσκαηηδηαθφ 

κέξνο ηνπ θσηφο (δειαδή ειεθηξφληα ή κηθξνκάδεο πξσηνλίσλ θαη ειε-

θηξνλίσλ) θη απηέο κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα θαη έηζη νχηε θαη ην θσο πνπ 

πέθηεη πάλσ ζε απηήλ ηελ καχξε ηξχπα δελ θαίλεηαη.    

 

Απηφ πνπ εκείο δειαδή νλνκάδνπκε ελέξγεηα, ζηελ νπζία δελ είλαη άιιν 

απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ έιθνπλ θαη ηέηνηα καγλεηηθή κηθξνκάδα, ηελ 

νπνία θαη θνξηίδνπλ ζηελ ζπλέρεηα. Με βάζε απηή ηελ κηθξνκάδα αιιά 

θαη ηελ δηθή ηνπ ηδηφηεηα, έιθνπλ θαη πξσηφληα-ειεθηξφληα θαη κέζσ απ-

ηψλ έιθνπλ φιε ηελ χιε. 

 

ζνλ αθνξά γηα ηελ επεμήγεζε ηεο παξαπάλσ θξάζεο: «Απφ απηή ηε 

ζρέζε κεηαμχ κάδαο θαη ελέξγεηαο, θαηέιεμε φηη απηέο νη δχν ηδηφηεηεο εί-

λαη ελαιιάμηκεο …».  

Αλ πάιη, απηή ε καγλεηηθή κηθξνκάδα πνπ βξίζθεηαη ζε κνξθή ελέξ-

γεηαο βξεζεί ζε ζπλζήθεο πνπ κεησζεί ε ηαρχηεηά ηεο, ηφηε κεηαηξέπεηαη 

θαη πάιη ζε κάδα (αλ πξνήιζε απφ κάδα πην πξηλ), ή απιά κεηαηξέπεηαη ζε 

ελέξγεηα (θαη ρσξίο λα πξνήιζε απφ πξνεγνχκελε κεηαηξνπή ηεο ε-

λέξγεηαο ζε χιε, δειαδή κεηαηξέπεηαη εδψ γηα πξψηε θνξά ζε κάδα ε ε-

λέξγεηα).  

Απηφ αθξηβψο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή ηεο ζεηξάο απηήο ησλ βηβιίσλ 

αο, φηη δειαδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ιφγσ ηεο ζχγθξνπζήο ησλ σο θαζαξέο 

κνξθέο ελέξγεηαο παξήγαγαλ χιε θαη κάδα ζην ζχκπαλ. 

Δκείο δειαδή πξνζζέηνπκε επηπιένλ φηη ε ελέξγεηα απηή είλαη ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη φηη εμαηηίαο 

ηεο έιμεο ησλ παξάγεηαη ε καγλεηηθή κηθξνκάδα ή αιιηψο ε κάδα θαη ε 

χιε ζην ζχκπαλ. 

 

Λφγσ ηεο παξαγσγήο ηεο καγλεηηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο κηθξνκάδαο 

ζην ζχκπαλ, απηά ηα δχν αξρηθά ζχλνια ελέξγεηαο αξρίδνπλ ζηγά-ζηγά λα 

πεξηνξίδνπλ ηελ ηζρχ θαη ηα θνξηία ηνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο φηη ε ζπ-

λνιηθή ελέξγεηα ηνπ ζχκπαληνο πθίζηαηαη απψιεηεο.  
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Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ απσιεηψλ ηεο ελέξγεηαο ζην ζχκπαλ, ιέκε ηφ-

ηε φηη ην ζχκπαλ πεξηνξίδεηαη θαη δελ πξφθεηηαη λα εμαπισζεί επ’ άπεηξν, 

αιιά ζα δηαζηαιεί θαη ζα εμαπισζεί κέρξηο εθεί πνπ ηνπ επηηξέπεη ε άπσ-

ζε κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ζηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο ησλ, φ-

ηαλ δειαδή ήξζαλ θνληά ηνπο ζηηο ζρεηηθά θξίζηκεο απνζηάζεηο ησλ (φπνπ 

εμαζθείηαη ηζρπξφηεξα ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άπσζεο 

κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ).  

 

Δπεηδή φκσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζπζηνιψλ-δηαζηνιψλ 

ηνπ ζχκπαληνο δαπαλάηαη ελέξγεηα, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα, γη’ απηφ κεηά απφ θάζε ζπζηνιή θαη δηα-

ζηνιή ηνπ, ζηελ επφκελε ηψξα ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ηνπ ε ελέξγεηα ησλ 

δχν ζπκπάληεησλ πφισλ κεηψλεηαη (αθνχ ήδε κεγάιν κέξνο ηεο κεηα-

ηξάπεθε ζε κάδα). 

Απηφ έρεη ηψξα ζαλ ζπλέπεηα λα εμαζθείηαη κε κηθξφηεξε δχλακε ε έι-

με κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ. 

Απηφ πάιη έρεη ζαλ ζπλέπεηα, κεηά απφ θάζε επφκελε ζπζηνιή ησλ δχν 

ζπκπάληεησλ πφισλ λα πξνζηίζεηαη έλαο λένο θινηφο ζην άηνκν ησλ ρεκη-

θψλ ζηνηρείσλ ηνπ, ηα νπνία ππάξρνπλ ζηνπο ζπκπάληεηνπο πφινπο ηνπ (ή 

ζην εζσηεξηθφ ησλ άζηξσλ ηνπ θ.ιπ.). Έηζη εμεγείηαη γηαηί ζηελ θάζε επφ-

κελε ζπκπάληεηα ζπζηνιή δελ έρνπκε ηα ειεθηξφληα λα πέθηνπλ ζηνλ 

πξνεγνχκελν θινηφ, αιιά επεηδή πέθηνπλ κε ιηγφηεξε δχλακε πάλσ ζηα 

άηνκα, λα δεκηνπξγνχλ λέν εμσηεξηθφ θινηφ θαη φρη εζσηεξηθφ ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ θινηψλ. 
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17. Η εμήγεζε ηεο θακππιόηεηαο ηνπ ζύκπαληνο. 

Οη δπλάκεηο ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζύκπαληνο, είλαη αλάινγεο ζε θίλεζε 

κε ηελ ελέξγεηά ηνπο πνπ θζίλεη κε ηνλ ρξόλν θαη ηελ ύιε, γηαηί θαζώο 

νη δπλάκεηο ηνπ αξρηθνύ ζύκπαληνο θηλνύληαη δηαζηειιόκελεο πθίζηα-

ληαη απώιεηα ιόγσ αθξηβώο ηεο θηλεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Δπνκέλσο, ην ζύκπαλ καο δελ δηαζηέιιεηαη επ’ άπεηξν. 

 

 

 

«ΤΜΠΑΝ ΥΩΡΙ ΟΡΙΑ 

 

… Οη παξαηεξήζεηο νδεγνχλ ζε κηα ζηαηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ: ηα 

θηλνχκελα ηκήκαηά ηνπ νχηε πεηνχλ καθξηά ην έλα απφ ην άιιν νχηε θαη 

ζπγθξνχνληαη, ελψ ην κέγεζφο ηνπο δελ αιιάδεη εκθαλψο κε ην ρξφλν. 

κσο θακία ιχζε ησλ εμηζψζεσλ πεδίνπ δελ παξήγαγε ζηαηηθφ κνληέιν 

ηνπ ζχκπαληνο. Αληίζεηα, φινη νη ππνινγηζκνί ηνπ Ατλζηάηλ έδεημαλ φηη ην 

ζχκπαλ πξέπεη ή λα δηαζηέιιεηαη ή λα ζπζηέιιεηαη. 

Με κηα αζπλήζηζηε θίλεζε ν Ατλζηάηλ δελ αθνινχζεζε ηηο ελδείμεηο απ-

ηνχ ηνπ επξήκαηνο. Σφζν πνιχ είρε πεηζηεί γηα ηε ζηαηηθή θχζε ηνπ ζχ-

κπαληνο ψζηε ηξνπνπνίεζε ηηο εμηζψζεηο, πξνζζέηνληαο ζε απηέο έλαλ φξν 

πνπ αληηζηνηρνχζε ζε κηα θνζκηθή δχλακε απψζεζεο πνπ δξνχζε αληίζεηα 

ζηελ βαξχηεηα. Ο πξφζζεηνο φξνο, ηνλ νπνίν απνθάιεζε θνζκνινγηθή 

ζηαζεξά, θαηλφηαλ λα θάλεη ην πξφβιεκα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ζχκπαληνο 

πην εχθνιν. Δπεηδή ε ζηαζεξά ζρεηηδφηαλ κε ην κέγεζνο θαη ηε κάδα ηνπ 

ζχκπαληνο, ν Ατλζηάηλ ζθέθηεθε φηη ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θαζνξηζηνχλ νη 

ηηκέο απηέο απφ αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο.  

Φαηλφηαλ ινηπφλ φηη ν Ατλζηάηλ είρε αλαπηχμεη κία πιήξε θαη θαλεξά 

κνλαδηθή πεξηγξαθή ηνπ ζχκπαληνο. Ο Βίιεκ ληε Είηεξ, φκσο, ν νπνίνο 

είρε ζπζηήζεη ηε ζεσξία ηνπ Ατλζηάηλ ζηνλ Έληηλγθηνλ απέδεημε φηη ήηαλ 

δπλαηή κία άιιε ιχζε ησλ εμηζψζεσλ πεδίνπ. Σν κνληέιν ηνπ ληε Είηεξ, 

ην νπνίν πεξηείρε επίζεο κηα θνζκνινγηθή ζηαζεξά, ήηαλ καζεκαηηθή πε-

ξηγξαθή ελφο πιήξνπο θελνχ ζχκπαληνο. Έλαο θφζκνο θελφο απφ χιε κπν-

ξνχζε λα θαίλεηαη παξάινγνο εθ πξψηεο φςεσο, είλαη φκσο κηα πνιχ θαιή 

πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν δηάζηεκα άιισζηε είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ θελφ. 

Ζ θνζκνινγηθή αξέλα ζπκπιεξψζεθε πνιχ αξγφηεξα απφ ηνλ Αιεμά-

ληεξ Φξίληκαλ, έλαλ πνιχπιεπξν Ρψζνη επηζηήκνλα πνπ αξρηθά είρε γίλεη 

γλσζηφο απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ κεηεσξνινγία θαη ζε ζπλαθείο ρψ-

ξνπο.….  

Οη εξγαζίεο ηνπ Ατλζηάηλ γηα ηελ βαξχηεηα θαη ηελ θνζκνινγία θαζψο 

θαη ε καζεκαηηθή πξφθιεζε ησλ εμηζψζεσλ πεδίνπ παξφηξπλαλ ηνλ Φξί-

ληκαλ λα βξεη φζν ήηαλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ιχζεηο ρσξίο λα ππνινγίδεη 

ηηο ζπλέπεηέο ηνπο γηα ην αιεζηλφ ζχκπαλ. Ο Φξίληκαλ απέδεημε φηη νη εμη-

ζψζεηο έδηλαλ κηα κεγάιε πνηθηιία κνξθψλ ηνπ ζχκπαληνο. Δηδηθφηεξα, 

βξήθε φηη αλ απέξξηπηε ηελ θνζκνινγηθή ζηαζεξά, φια ηα απνηειέζκαηα 
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ζα έδηλαλ ζχκπαληα γεκάηα κε χιε πνπ δηαζηέιινληαλ. Οη ιχζεηο ηνπ Φξί-

ληκαλ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηξεζνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο: εθείλεο πνπ ην ζχ-

κπαλ δηαζηέιιεηαη ζπλέρεηα θαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ε βαξπηηθή έιμε ηεο 

χιεο μεπεξλά ηε δηαζηνιή πξνθαιψληαο κηα ηειηθή θαηάξξεπζε.  

Ο παξάγνληαο πνπ θάλεη ηε δπγαξηά λα θιίλεη πξνο ηε δηαζηνιή ή ηελ 

θαηάξξεπζε είλαη ε κέζε ππθλφηεηα ηεο κάδαο ζην ζχκπαλ. Αλ ε κέζε 

ππθλφηεηα κάδαο ζε έλα δεδνκέλν φγθν ρψξνπ είλαη κηθξφηεξε απφ κηα 

θξίζηκε ηηκή (ηελ νπνία ν Φξίληκαλ, ελδηαθεξφκελνο κφλν γηα ηε ζεσξία, 

δελ ηελ ππνιφγηζε), ην ζχκπαλ ζα δηαζηέιιεηαη αηψληα. Ο ρσξνρξφλνο ζε 

έλα ηέηνην ζχκπαλ ζα είρε αξλεηηθή θακππιφηεηα –αλάινγε κε κία θνίιε 

θακπχιε ζην ζπλήζε ρψξν. Δπηπιένλ, έλα ηέηνην ζχκπαλ είλαη άπεηξν αι-

ιά ην πξφβιεκα ηεο αθξηβνχο θαηαλνκήο ηεο χιεο ζην άπεηξν ζχκπαλ πνπ 

δηέπεηαη απφ ηε λεπηψλεηα βαξχηεηα δελ ππάξρεη. Ζ γεληθή ζεσξία ηεο 

ζρεηηθφηεηαο ππαγνξεχεη φηη ε βαξχηεηα, φπσο θαη θαζεηί άιιν ζην ζχ-

κπαλ, πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. Γελ κπνξεί, φπσο ππέζε-

ζε ν Νεχησλ, λα δξα αθαξηαία ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Έηζη, βαξπηηθά 

πεδία απφ απείξσο κεγάιεο απνζηάζεηο ζα ρξεηάδνληαη άπεηξν ρξφλν γηα λα 

θάλνπλ ηελ επίδξαζή ηνπο αηζζεηή, αληί λα δξνπλ άκεζα ζε θάζε θνκκα-

ηάθη χιεο ηνπ ζχκπαληνο. 

Αλ ε κέζε ππθλφηεηα ηεο κάδαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ θξίζηκε ηηκή, 

ην ζχκπαλ ηειηθά ζα θαηαξξεχζεη πάιη ζε κηα ππθλή ζπγθέληξσζε χιεο, 

απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα μεπεδήζεη θαη λα αξρίζεη έλαο λένο θχθινο 

δηαζηνιήο θαη θαηάξξεπζεο . Έλα ηέηνην ζχκπαλ είλαη ε δηαζηειιφκελε 

κνξθή ηνπ αξρηθνχ ζηαηηθνχ κνληέινπ ηνπ Ατλζηάηλ. Έρεη ζεηηθή θακππ-

ιφηεηα -αλάινγε πξνο εθείλε κηαο θπξηήο θακπχιεο- αθηίλα πεπεξαζκέλε, 

θαη πεξηέρεη έλα πεπεξαζκέλν πνζφ χιεο. 

ην φξην κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηχπσλ ζχκπαληνο ππάξρεη έλα πνπ ε 

κέζε ππθλφηεηα ηεο κάδαο είλαη ίζε κε ηελ θξίζηκε ππθλφηεηα. Έλα ηέηνην 

ζχκπαλ έρεη κεδέλ θακππιφηεηα θαη ν ρσξνρξφλνο είλαη επίπεδνο δηφηη ε 

ζπλήζεο Δπθιείδεηα γεσκεηξία ηζρχεη γηα επίπεδν ρψξν. Έλα ηέηνην ζχ-

κπαλ είλαη άπεηξν θαη δηαζηέιιεηαη αηψληα. Ζ εξγαζία ηνπ Φξίληκαλ δε-

κνζηεχηεθε ην 1922 ζε έλα γλσζηφ… 

Ο Ατλζηάηλ παξαδέρηεθε φηη νη ιχζεηο ηνπ Φξίληκαλ ζηηο εμηζψζεηο πε-

δίνπ ήηαλ καζεκαηηθά ζσζηέο, νη ιχζεηο φκσο θαίλνληαλ ζηνλ Ατλζηάηλ λα 

κελ έρνπλ αμία απφ ηελ άπνςε ηεο θπζηθήο: Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θα-

κπχιν ζχκπαλ κε ηα θαηλνκεληθά ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηε-

ξνχζαλ νη αζηξνλφκνη, ρξεηαδφηαλ θάηη ηζνδχλακν κε ηελ θνζκνινγηθή 

ζηαζεξά.  

Οχηε ν Ατλζηάηλ νχηε ν Φξίληκαλ απνπεηξάζεθαλ λα ιχζνπλ ηηο θηιν-

ζνθηθέο ηνπο δηαθνξέο….…». 

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 36-38. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Κξαηνχκε φηη: «…Με κηα αζπλήζηζηε θίλεζε ν Ατλζηάηλ δελ αθν-

ινχζεζε ηηο ελδείμεηο απηνχ ηνπ επξήκαηνο. Σφζν πνιχ είρε πεηζηεί γηα ηε 

ζηαηηθή θχζε ηνπ ζχκπαληνο ψζηε ηξνπνπνίεζε ηηο εμηζψζεηο, πξν-

ζζέηνληαο ζε απηέο έλαλ φξν πνπ αληηζηνηρνχζε ζε κηα θνζκηθή δχλακε 

απψζεζεο πνπ δξνχζε αληίζεηα ζηελ βαξχηεηα…». 

Απηή ε θνζκηθή δχλακε απψζεζεο πνπ δξα αληίζεηα κε ηελ βαξχηεηα 

είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

φηαλ βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Σφηε, ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη θαη εμαζθνχλ ηελ δχλακε ηεο άπσζεο. 

Με άιια ιφγηα ηφζν ε βαξχηεηα φζν θαη ε άπσζε ηεο βαξχηεηαο είλαη 

δπν δπλάκεηο πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ θχζε. 

 

2) Γερφκαζηε φηη ε ελέξγεηα αιιά θαη ε κάδα ηνπ ζχκπαληνο δελ κπνξεί 

λα είλαη άπεηξεο. Κη απηφ γηαηί ππάξρνπλ φξηα θάζε δχλακεο πάλσ ζηνλ 

θφζκν απηφ, θαη κάιηζηα ηα φξηα ηεο θάζε είδνπο δχλακεο εμαξηψληαη θαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο. Πην πάλσ αλαθέξακε ηελ εμάληιεζε ηεο ελέξ-

γεηαο, ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζε κάδα.  

Οη δπλάκεηο ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζχκπαληνο, είλαη αλάινγεο ζε θίλεζε κε 

ηελ ελέξγεηέο ηνπο πνπ θζίλεη κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ χιε, γηαηί θαζψο νη δπ-

λάκεηο ηνπ αξρηθνχ ζχκπαληνο θηλνχληαη δηαζηειιφκελεο πθίζηαληαη απψ-

ιεηα ιφγσ αθξηβψο ηεο θηλεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Αλ δειαδή δελ είραλ 

θζνξά, ζα ήζαλ έηζη κνλίκσο δηαζηειιφκελεο, δελ ζα πθίζηαληαη ηφηε κεί-

σζε ηεο ηζρχνο ησλ, αιιά απηφ ζα ηηο έθαλε κνλίκσο δηαζηειιφκελεο θη 

επνκέλσο δελ ζα ππήξρε αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ απφ κηα έθξεμε. Κη απηφ, 

επεηδή ην απνηέιεζκα ησλ δπλάκεσλ ηεο έθξεμεο, φζν ηζρπξφ θαη λα είλαη 

φηαλ γίλεηαη ζηα κεγέζε νιφθιεξνπ ζχκπαληνο, κεηψλεη ηελ ηζρχ ηνπ θα-

ζψο απηέο νη δπλάκεηο εμαπιψλνληαη θαη εθηηλάζζνληαη θαη απσζνχληαη, 

ψζπνπ παχνπλ ζε θάπνηα ζηηγκή λα πθίζηαληαη. Απηφ ιέγεη γε δηαζηνιή 

πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα κεγάιε έθξεμε. ην ζχκπαλ φκσο δελ ζπκβαίλεη 

απηφ, επεηδή φρη κφλνλ δηα ζηακαηνχλ λα ελεξγνχλ νη δπλάκεηο πνπ θαηαξ-

ξένπλ, αιιά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα μαλαξρίδνπλ θαη πάιη. 

Δπνκέλσο, ην ζχκπαλ δελ κπνξεί λα γίλεη άπεηξν. Απηή ινηπφλ ε δηα-

ζηνιή ηνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ζην απνιχησο άπεηξν. 

 

 

Γηα ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή θακππιφηεηα. 

Οη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο πνπ μεθηλνχλ απφ 

ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θηλνχληαη αληίζε-

ηα απφ ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ καο, φπσο αλαθέξακε ζε άιιν-

πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Οη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, θηλνχληαη θαηά ηελ ίδηα θνξά κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξν-

ινγηνχ καο. 
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Έηζη ζην ζχκπαλ, έρνπκε θαη ην θακπχιν αιιά θαη ην θπξηφ ησλ ζπ-

κπάληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ. 

Γελ έρνπκε ην επίπεδν ηεο θίλεζήο ησλ, επεηδή αθξηβψο ν έλαο ζπ-

κπάληεηνο πφινο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, ελψ ν άιινο θέξεη ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. Αλ φκσο νη δχν απηνί ζπκπάληεηνη πφινη έθε-

ξαλ ίζα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ν θαζέλαο 

ηνπο, ηφηε ζα είρακε ηελ θίλεζε ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπ-

λακηθψλ γξακκψλ ζε ζρήκα επζείαο, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηελ επθιείδεην 

γεσκεηξία. 
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18. Ο ηξόπνο γηα λα κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ζε πνην ζεκείν ηεο 

δηαζηνιήο ηνπ βξίζθεηαη «απηή ηελ ζηηγκή» ην ζύκπαλ καο. 

Ο ηξόπνο γηα λα θαηαιάβνπκε πόηε ελεξγνύλ νη δπλάκεηο άπσζεο 

θαη νη δπλάκεηο έιμεο κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ζην αλνηρηό θαη 

ζην θιεηζηό, αληίζηνηρα, ζύκπαλ. 

Η εμήγεζε ησλ ελλνηώλ ηνπ «αλνηρηνύ» θαη ηνπ «θιεηζηνύ» ζύ-

κπαληνο. 

 

 

«ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΤΜΠΑΝΣΟ 

 

Μία ζπλέπεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο βαξχηεηαο απφ ηε γεληθή ζεσξία ηεο 

ζρεηηθφηεηαο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ην ρσξνρξφλν είλαη φηη επηηξέπεη ζηνπο 

θνζκνιφγνπο λα επεμεξγαζηνχλ πηζαλέο απαληήζεηο ζε έλα δηπιφ εξψηεκα 

πνπ κέρξη πξφζθαηα αλήθε ζηνλ ηνκέα ηεο ζξεζθείαο, ηνπ κπζηηθηζκνχ 

θαη ηεο θηινζνθίαο. Σν ζχκπαλ ζα ηειεηψζεη; Καη αλ λαη,. Με πην ηξφπν; 

Οη πηζαλέο απαληήζεηο παίξλνπλ ηε κνξθή ηξηψλ θνζκηθψλ κνληέισλ 

(δεμηά). ια αξρίδνπλ κε ηελ παξαδνρή φηη ην ζχκπαλ δηαζηέιιεηαη, πη-

ζαλφλ απφ ηελ θνζκηθή Έθξεμε, γλσζηή σο ΜπηγθΜπάλγθ. Ζ απφθαζε 

γηα ην πνην κνληέιν είλαη ην ζσζηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ελφο 

κηθξνχ αιιά ζπνπδαίνπ αξηζκνχ: ηεο κέζεο ππθλφηεηαο ηεο χιεο ζην ζχ-

κπαλ. Ζ κέζε ππθλφηεηα κάδαο, φπσο είλαη γλσζηή, θαζνξίδεη αλ ε βαξχ-

ηεηα ζα ζηακαηήζεη ηειηθά ηε δηαζηνιή. 

Αλ ε κέζε ππθλφηεηα κάδαο βξίζθεηαη θάησ απφ κία θξίζηκε ηηκή πε-

ξίπνπ ηξηψλ αηφκσλ πδξνγφλνπ αλά θπβηθφ κέηξν, ην ηεηξαδηάζηαην ζχ-

κπαλ ηνπ ρσξνρξφλνπ είλαη «αλνηρηφ» (άθξν δεμηά, βι. πην θάησ εηθφλα 

Νν:1). Έρεη ζρήκα πνπ δχζθνια κπνξεί λα ην θαληαζηεί θαλείο ζε ηξεηο 

δηαζηάζεηο – αθφκε δπζθνιφηεξα ζε δχν – θαη ζα ζπλερίζεη λα δηαζηέι-

ιεηαη γηα πάληα, έσο φηνπ θάζε άηνκν βξίζθεηαη ηφζν καθξηά απφ θάζε 

άιιν άηνκν ψζηε λα επηθξαηεί κηα «κεγάιε Φχρξα» ρσξίο θαζφινπ ζρεδφλ 

ελέξγεηα.  

Αλ ε κέζε ππθλφηεηα είλαη πάλσ απφ ηελ θξίζηκε ηηκή, ν θφζκνο είλαη 

«θιεηζηφο» (θέληξν, βι. πην θάησ εηθφλα Νν:2). Κάπνηε, ε βαξπηηθή έιμε 

φιεο ηεο κάδαο ζην ζχκπαλ ζα ζηακαηήζεη ηε δηαζηνιή θαη ζα ζχξεη ηνλ 

θφζκν πίζσ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ έσο φηνπ ζπκπηεζηεί ζε κία «Μεγάιε π-

κπίεζε». 

Σέινο, αλ ε κέζε ππθλφηεηα είλαη ίζε κε ηελ θξίζηκε ηηκή, ηφηε ην ζχ-

κπαλ είλαη νπζηαζηηθά επίπεδν (αξηζηεξά, βιέπε πην θάησ εηθφλα Νν:3). Ζ 

βαξχηεηα ζα επηβξαδχλεη ηε δηαζηνιή αιιά πνηέ δελ ζα ηε ζηακαηήζεη ε-

ληειψο. 

Γηα ζεσξεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο, κεξηθνί θνζκνιφγνη πηζηεχνπλ 

φηη ην πνζφλ ηεο χιεο ζην δηάζηεκα ηζνχηαη αθξηβψο κε ηελ θξίζηκε ππ-

θλφηεηα θαη φηη ην ζχκπαλ είλαη επίπεδν. Άκεζεο φκσο παξαηεξήζεη βξί-

ζθνπλ ππθλφηεηα απφ 10 έσο 100 θνξέο ιηγφηεξε απφ ηελ θξίζηκε ηηκή 
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πνπ ζεκαίλεη φηη ην ζχκπαλ είλαη νιάλνηρην. Οη επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ φηη 

ν ιφγνο πνπ δελ βξίζθνπλ πεξηζζφηεξε χιε κέζα ζην ζχκπαλ είλαη φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απιψο δελ αθηηλνβνιεί θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξεί 

λα εληνπηζηεί απφ ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία».  

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 56-57. 

 

 

 

Γηθόκα Νμ:1. 

Ακμηθηό Σύμπακ. Γπεηδή ε μέζε ποθκόηεηα ηεξ ύιεξ ζημ ακμηθηό ζύμπακ είκαη μη-

θνόηενε από ηεκ θνίζημε ηημή ηςκ ηνηώκ αηόμςκ οδνμγόκμο ακά θοβηθό μέηνμ, μη βα-

νοηηθέξ δοκάμεηξ δεκ μπμνμύκ  κα ζηαμαηήζμοκ ηε δηαζημιή. Τμ ζπήμα ημο θόζμμο πμο 

πνμθύπηεη πανμοζηάδεηαη εδώ ζακ ζέια. Καη είκαη γκςζηό ςξ οπενβμιμεηδέξ. πςξ 

θαη ζημ επίπεδμ ζύμπακ, ημ ακμηθηό ζύμπακ είκαη άπεηνμ ηόζμ ζημ πνόκμ όζμ θαη ζημ 

πώνμ ε γεςμεηνία ημο όμςξ είκαη πμιύ δηαθμνεηηθή από εθείκε ημο ζεςνεηηθμύ ελα-

δέιθμο ημο. Σε αοηή ηεκ πενίπηςζε μη εζςηενηθέξ γςκίεξ ημο ηνηγώκμο έπμοκ άζνμη-

ζμα μηθνόηενμ από 180μ θαη ε μηθνόηενε απόζηαζε μεηαλύ δύμ ζεμείςκ είκαη ηόλμ θύ-

θιμο. 
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Γηθόκα Νμ:2. 

Κιεηζηό Σύμπακ. Σύμπακ με μέζε ποθκόηεηα ύιεξ πμο οπενβαίκεη ηα ηνία άημμα ο-

δνμγόκμο ακά θοβηθό, μέηνμ είκαη ζακ ηεκ πεπεναζμέκε επηθάκεηα ηεξ ζθαίναξ, πε-

πεναζμέκεξ ζε πνόκμ θαη πώνμ αιιά πςνίξ όνηα. Σημ θιεηζηό ζύμπακ, ε βανύηεηα ηε-

ιηθά ζα πνμθαιέζεη ηεκ έκανλε ζοννίθκςζεξ έςξ όημο όιε ε ύιε κα ζογθεκηνςζεί ζε 

μηα απείνςξ ποθκή θαηάζηαζε. Σε αοηή ηεκ πενίπηςζε εθανμόδεηαη ε με Γοθιείδεηα 

ζθαηνηθή γεςμεηνία. Αθνηβώξ όπςξ ηεκ επηθάκεηα μηαξ μπάιαξ, ημ άζνμηζμα ηςκ εζς-

ηενηθώκ γςκηώκ ημο ηνηγώκμο είκαη πάκηα μεγαιύηενμ από 180 μμίνεξ θαη ημ ηόλμ εί-

καη ε μηθνόηενε απόζηαζε μεηαλύ δύμ ζεμείςκ. 
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Γηθόκα Νμ:3. 

Γπίπεδμ Σύμπακ. Σε αοηό ημ μμκηέιμ ημο δηαζηειιόμεκμο ζύμπακημξ, οπάνπεη αθνη-

βώξ ηόζε ύιε ζημκ θόζμμ ώζηε κα επηηνέρεη ζηε βανύηεηα κα επηηύπεη ηζμννμπία με 

ηηξ δοκάμεηξ ηεξ δηαζημιήξ. (Η δηαζημιή με ημ πνόκμ πανμοζηάδεηαη από ηε μεηάβαζε 

από ηε παμειόηενε ζηεκ ακώηενε εηθόκα). Φνόκμξ θαη πώνμξ εθηείκμκηαη ζημ άπεηνμ, 

θαζώξ μη γαιαλίεξ απμμαθνύκμκηαη βαζμηαία μ έκαξ από ημκ άιιμκ. Σ έκα επίπεδμ ζύ-

μπακ, ε ζοκήζεξ Γοθιείδεηα γεςμεηνία εθανμόδεηαη ζηε μεγάιε θιίμαθα: Οη εζςηενη-

θέξ γςκίεξ ηςκ ηνηγώκςκ έπμοκ άζνμηζμα αθνηβώξ 180μ θαη ε μηθνόηενε απόζηαζε 

μεηαλύ δύμ μπμημκδήπμηε ζεμείςκ είκαη εοζεία. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ κείσζε ηεο ππθλφηεηαο ζεκαίλεη φηη έρνπκε δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληνο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. Απηφ πάιη ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ θάζε 

ηεο άπσζεο απσζνχληαη θαη ηα πξσηφληα-ειεθηξφληα, αθνχ ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχλ ηνπο πφινπο πνπ είλαη 

νκψλπκνί ηνπο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. Έηζη, αξαηψλεη ε κάδα 

πνπ θέξεη ν ρψξνο θαη ν ρψξνο «αξαηνθαηνηθείηαη» απφ κάδα, θέξεη ιηγφ-

ηεξε κάδα.    

 

Δπίζεο αλαθέξζεθε φηη: «Άκεζεο φκσο παξαηεξήζεη βξίζθνπλ ππθλφ-

ηεηα απφ 10 έσο 100 θνξέο ιηγφηεξε απφ ηελ θξίζηκε ηηκή πνπ ζεκαίλεη 

φηη ην ζχκπαλ είλαη νιάλνηρην». Απφ ηνλ βαζκφ-πνζνζηφ ηεο ππθλφηεηαο 

ηεο κάδαο ηνπ ζχκπαληνο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηψξα ζε πνην ζε-

κείν ηεο δηαζηνιήο ηνπ βξίζθεηαη φιν ην ζχκπαλ. Κη απηφ ην ιέκε επεηδή 

ππάξρεη αλαινγία ηεο δηαζηνιήο κε ηελ χπαξμε κάδαο ζηνλ ρψξν. ζν 

κεηψλεηαη ε δηαζηνιή, ηφζν απμάλεη ε ππθλφηεηα ηεο κάδαο. 

Με βάζε ινηπφλ ηελ αξαίσζε ηεο κάδαο αιιά θαη ηελ πχθλσζή ηεο, φ-

ηαλ απηή ζπκβαίλεη, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ζε πνην ζεκείν απηήο ηεο 

δηαζηνιήο ηνπ βξηζθφκαζηε, αλ βέβαηα έρνπκε θη άιιε κηα ζηαζεξά γηα 

ηελ κέηξεζή καο απηή. 

 

Ση ζεκαίλεη φκσο ε κέζε ππθλφηεηα ηεο χιεο ζε έλα θπβηθφ κέηξν είλαη 

κεγαιχηεξε, ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηελ θξίζηκε ηηκή ησλ ηξηψλ αηφκσλ π-

δξνγφλνπ; 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έρνπκε: 

α) ηαλ ε κέζε ππθλφηεηα ηεο χιεο ζην αλνηρηφ ζχκπαλ είλαη κηθξφ-

ηεξε απφ ηελ θξίζηκε ηηκή ησλ ηξηψλ αηφκσλ πδξνγφλνπ αλά θπβηθφ κέ-

ηξν, έρνπκε δηαζηνιή. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο παξαπάλσ ηηκέο έρνπκε ηελ εμάζθεζε ηε δχ-

λακεο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Μάιηζηα εμαηηίαο απηήο ηεο άπσζεο κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ έρνπκε θαη ηελ αξαίσζε ηεο χιεο, αθνχ ηα απσ-

ζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ θαη ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ηεο χιεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα έιθνπλ θαη ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ θ.ιπ.  

β) ηαλ ε κέζε ππθλφηεηα ηεο χιεο ζην θιεηζηφ ζχκπαλ είλαη κεγαιχ-

ηεξε απφ ηελ θξίζηκε ηηκή ησλ ηξηψλ αηφκσλ πδξνγφλνπ αλά θπβηθφ κέ-

ηξν, έρνπκε ζπζηνιή. Σφηε είλαη ηζρπξφηεξεο νη δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο 

θαη ην ζχκπαλ έιθεηαη.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο παξαπάλσ ηηκέο έρνπκε ηελ εμάζθεζε ηε δχ-

λακεο έιμεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. Μάιηζηα εμαηηίαο απηήο ηεο έιμεο κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ έρνπκε θαη ηελ πχθλσζε ηεο χιεο, αθνχ ηα ει-



70 

 

θφκελα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ θαη ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο ηεο χιεο θαη θα-

ηά ζπλέπεηα έιθνπλ θαη ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ θ.ιπ.  
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19. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο όισλ ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ όηη έ-

ρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνπο δύν ζπκπάληεηνπο πόινπο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ύιεο θαη αληηύιεο. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ ηεο ύιεο-

αληηύιεο. 

 

 

 

«ΠΑΚΔΣΑ ΤΛΗ 

ην πιένλ ζηνηρεηψδεο επίπεδν, ε χιε ζεσξείηαη φηη απνηειείηαη απφ 

ηκήκαηα πνπ ιέγνληαη θεξκηφληα, ηφζν κηθξά πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα 

απφ έλα ηξηζεθαηνκκχξην ην έλα δίπια ζην άιιν γηα λα θαιχπηνπλ ην πιά-

ηνο κηαο αλζξψπηλεο ηξίραο. Σα πην ζηνηρεηψδε θεξκηφληα έρνπλ ηαμηλνκε-

ζεί ή σο ιεπηφληα ή σο θνπάξθ. Σα ιεπηφληα είλαη ζπλήζσο κνλαρηθά. Δ-

θηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, απηά δελ ζπλδένληαη ην έλα κε ην άιιν ή κε 

άιια ζσκαηίδηα. Σα θνπάξθ, αληίζεηα ζπζζσκαηψλνληαη ζε κεγαιχηεξα 

πνιιαπιά θνπάξθ. πσο θαίλεηαη δεμηά (βλέπε ηώπα ζηο ηέλορ ηος παπό-

νηορ), θάζε ηχπνο ιεπηνλίνπ ή θνπάξθ έρεη έλα δίδπκν ζσκάηην αληηχιεο 

πνπ έρεη ηελ ίδηα κάδα αιιά αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην ειεθηξηθφ 

θνξηίν. 

Σα ιεπηφληα παξνπζηάδνληαη ζε έμη παξαιιαγέο, ηξεηο κε θνξηίν (φια 

αξλεηηθά) θαη ηξεηο νπδέηεξεο. ια είλαη πνιχ κηθξήο κάδαο αθφκε θαη γηα 

ηηο ππναηνκηθέο αλαινγίεο. Απφ ηα θνξηηζκέλα ιεπηφληα – ειεθηξφληα, 

κηφληα θαη ηαπ – ην βαξχηεξν, ην ηαπ, έρεη ζρεδφλ ηε δηπιάζηα κάδα ηνπ 

αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ. Οη ηξεηο ηχπνπ νπδέηεξσλ ιεπηνλίσλ ή λεηξίλν 

(«κηθξφ νπδέηεξν» ζηα ηηαιηθά) είλαη ηφζν ειαθξά πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

θπζηθνί ηνπο ζεσξνχο ηειείσο άκαδνπο. Έρνπλ νλνκαζηεί απφ ηα θνξηη-

ζκέλα ιεπηφληα πνπ θακηά θνξά ζπλνδεχνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ ην ειε-

θηξφλην – λεηξίλν, ην κηφλην-λεηξίλν θαη ην ηαπ – λεηξίλν. Σα ιεπηφληα 

πνηθίιινπλ σο πξνο ην ρξφλν δσήο ηνπο: Σν ειεθηξφλην, γηα παξάδεηγκα, 

δελ θζείξεηαη πνηέ, θαη ην ίδην κάιινλ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηξεηο ηχπνπο λε-

ηξίλν. Σν ηαπ αληίζεηα κπνξεί λα ππάξμεη κφλν γηα 10 εθαηνκκπξηνζηά ηνπ 

κηθξνδεπηεξνιέπηνπ. 

Ο φξνο θνπάξθ βγήθε απφ έλαλ επθάληαζην θπζηθφ απφ ην ζηίρν «ηξία 

θνπάξθ» γηα ηνλ Μάζηεξ Μαθ» ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Σδέηκο Σδφηο Σν μχ-

πλεκα ηνπ Φίλεγθαλ. (Δίλαη γλσζηφ φηη ηα θνπάξθ δελ ζπλδπάδνληαη ζε 

ηξηάδεο). Μεγαιχηεξεο ζπλήζσο κάδαο απφ ηα ιεπηφληα, ηα θνπάξθ δέλν-

ληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ  ηζρπξή δχλακε ηνπ ππξήλα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

λεηξφληα, πξσηφληα θαη άιινπο ζπαληφηεξνπο ηχπνπο φπσο πηφληα θαη θαφ-

ληα. Κάπνηεο έκκεζεο ελδείμεηο αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη ηα θνπάξθ, φπσο 

ηα ιεπηφληα, παξνπζηάδνληαη ζε έμη πνηθηιίεο. Οη θπζηθνί, κε ηελ απίζαλε 

παξαμεληά ηνπο, ηα νλφκαζαλ πάνω, κάηω, σαπιηωμένο, παπάξενο, κοπςθή 

(πος δεν έσει ακόμη επιβεβαιωθεί πειπαμαηικά) και βςθό. Σειηθά θάζε θνπ-
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άξθ παξνπζηάδεηαη ζε ηξεηο πνηθηιίεο πνπ ιέγνληαη ρξψκαηα, δεκηνπξγψ-

ληαο ζπλνιηθά δεθανθηψ ηχπνπο θνπάξθ».  
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ΦΟΡΔΙ ΓΤΝΑΜΗ 

Σα κπνδφληα είλαη ηα ζσκάηηα-αγγειηνθφξνη πνπ κεηαθέξνπλ δχλακε 

απφ ην έλα θεξκηφλην ζην άιιν. Κάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο γλσζηέο ζηνη-

ρεηψδεηο δπλάκεηο έρεη  ην δηθφ ηεο ηχπν κπνδνλίνπ, πνπ εηθνλίδεηαη εδψ 

γξαθηθά. Σα γινπφληα θέξνπλ ηελ ηζρπξή ππξεληθή δχλακε, πνπ ζπλδέεη 

ηα θνπάξθ θαζψο θαη ηα πξσηφληα θαη ηα λεηξφληα. Οθηψ ηχπνη γινπνλίσλ 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο πνπ ιέγνληαη ρξψκα θαη αληη-

ρξψκα. Δλδηάκεζα δηαλπζκαηηθά κπνδφληα κεηαθέξνπλ ηελ αζζελή ππξε-

ληθή δχλακε πνπ αιιάδεη έλαλ ηχπν ππξεληθνχ κπνδνλίνπ ζε άιιν θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ξαδηελεξγνχο δηάζπαζεο. Απηνί νη θνξείο δχλακεο κπνξεί 

αλ είλαη θνξηηζκέλνη ζεηηθά, αξλεηηθά ή νπδέηεξα. Σα βαξπηφληα – πνπ δελ 

έρνπλ εληνπηζηεί αθφκε – πηζηεχεηαη φηη έρνπλ ζρέζε κε ηε βαξχηεηα, θαη 

ηα θσηφληα κεηαθέξνπλ ειεθηξνκαγλεηηζκφ. 

Μεξηθά κπνδφληα είλαη ζηαζεξά ζσκάηηα∙ ηα πεξηζζφηεξα θσηφληα, γηα 

παξάδεηγκα, γελλήζεθαλ ακέζσο κεηά ηε Μεγάιε Έθξεμε. Φνξείο δχλα-
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κεο, φκσο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ηα ιεγφκελα δπλακηθά ζσκάηηα, θα-

ληαζηηθέο θαηαζθεπέο πνπ γίλνληαη απφ έλα θεξκηφλην θαη ακέζσο α-

πνξξνθψληαη απφ ην άιιν. Με ηελ αληαιιαγή ησλ ελ δπλάκεη κπνδνλίσλ, 

ηα θνπάξθ ή ιεπηφληα είλαη ηθαλά λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο απσζψ-

ληαο, έιθνληαο εθκεδελίδνληαο ή επηδξψληαο γεληθά ην έλα ζην άιιν.  
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76 

 

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 84-85. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «πσο θαίλεηαη δεμηά, θάζε ηχπνο ιε-

πηνλίνπ ή θνπάξθ έρεη έλα δίδπκν ζσκάηην αληηχιεο πνπ έρεη ηελ ίδηα κάδα 

αιιά αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην ειεθηξηθφ θνξηίν». 

Απηφ εμεγείηαη επεηδή φζα απφ ηα ζσκαηίδηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, εθεί έρνπλ α-

πνθηήζεη θαη  ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηά φια ηα κηθξνζσκαηίδηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ θέξνπλ κάδα πνπ παξήρζε απφ ηελ ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θπξίσο, αιιά θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ δεπηε-

ξεπφλησο, ε νπνία κάδα παξήρζε ιφγσ ηεο ζθνδξήο ζχγθξνπζήο ησλ. 

Δπίζεο, φζα απφ ηα ζσκαηίδηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, εθεί έρνπλ απνθηήζεη θαη  αξ-

λεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηά φια ηα κηθξνζσκαηίδηα πνπ δεκηνπξ-

γήζεθαλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

θέξνπλ κάδα πνπ παξήρζε απφ ηελ ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ θπξίσο, αιιά θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ δεπηε-

ξεπφλησο, ε νπνία κάδα παξήρζε ιφγσ ηεο ζθνδξήο ζχγθξνπζήο ησλ. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηα παξαρζέληα κηθξνζσκαηίδηα ζηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ α, θαζψο θαη ηα παξα-

ρζέληα κηθξνζσκαηίδηα ζηνλ άιινλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ β, θέξνπλ αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο π.ρ. αληίζεηα 

ειεθηξηθά θνξηία. Απηά ηα κηθξνζσκαηίδηα θέξνπλ επίζεο πεξίπνπ ίζα 

θνξηία ελέξγεηαο, αθνχ ηφζν ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ, φζν θαη 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πέθηνληαο απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην 

πφιν πξνο ηνλ άιιν δηάλπζαλ ηηο ίδηεο πεξίπνπ απνζηάζεηο, νπφηε ε ηαρχ-

ηεηα θαη ε δχλακε ζχγθξνπζήο ησλ ππήξμε πεξίπνπ ίζε. 

 

β) Όιε θαη αληηχιε. 

Δμαξρήο, ινηπφλ, κηιήζακε φηη φια ηα κηθξνζσκαηίδηα ηεο χιεο, φιεο νη 

κνξθέο χιεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ή ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ ή ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ.  

Αλάινγα δε κε ηελ ηαρχηεηα ζχγθξνπζεο αιιά θαη κε ην πνζφ ελέξγεηαο 

πνπ ζπγθξνχνληαλ θάζε θνξά, πξνέθππηαλ θαη ηα αληίζηνηρα κη-

θξνζσκαηίδηα, ηα νπνία εμεγήζακε φηη κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά είλαη 

αληίζεηα γη’ απηφ έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο χιε θαη αληηχιε. 

 

γ) Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ ηεο χιεο-αληηχιεο 
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Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ δελ νθείιεηαη κφλνλ ζην αλ 

απηά δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ή ζηνλ άιινλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ. Ο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηελ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο 

είλαη ν εμήο: 

Αλάινγα επίζεο κε ην ρξνληθφ ζηάδην, ζε θάζε ηνπ ζχκπαληνο (φπσο 

εμεγήζακε απηέο, π.ρ. ζηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ έ-

ρνπκε ηηο ηξεηο πξψηεο θάζεηο, ηνπ, ηελ δεχηεξε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ έρνπκε ηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ θ.ιπ.) έρνπκε θαη ηα δηαθνξε-

ηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγφκελεο απηήο κηθξνκάδαο ζηνλ έλαλ ζπ-

κπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ή ζηνλ άιινλ ζπκπά-

ληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

δ) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: α) «Σα κπνδφληα είλαη ηα ζσκάηηα-

αγγειηνθφξνη πνπ κεηαθέξνπλ δχλακε απφ ην έλα θεξκηφλην ζην άιιν. 

Κάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο γλσζηέο ζηνηρεηψδεηο δπλάκεηο έρεη  ην δηθφ ηεο 

ηχπν κπνδνλίνπ, πνπ εηθνλίδεηαη εδψ γξαθηθά. Σα γινπφληα θέξνπλ ηελ η-

ζρπξή ππξεληθή δχλακε, πνπ ζπλδέεη ηα θνπάξθ θαζψο θαη ηα πξσηφληα 

θαη ηα λεηξφληα….», θαη επίζεο, β): «Μεξηθά κπνδφληα είλαη ζηαζεξά ζσ-

κάηηα∙ ηα πεξηζζφηεξα θσηφληα, γηα παξάδεηγκα, γελλήζεθαλ ακέζσο κεηά 

ηε Μεγάιε Έθξεμε. Φνξείο δχλακεο, φκσο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ηα ιε-

γφκελα δπλακηθά ζσκάηηα, θαληαζηηθέο θαηαζθεπέο πνπ γίλνληαη απφ έλα 

θεξκηφλην θαη ακέζσο απνξξνθψληαη απφ ην άιιν. Με ηελ αληαιιαγή ησλ 

ελ δπλάκεη κπνδνλίσλ, ηα θνπάξθ ή ιεπηφληα είλαη ηθαλά λα αιιειεπη-

δξνχλ κεηαμχ ηνπο απσζψληαο, έιθνληαο εθκεδελίδνληαο ή επηδξψληαο γε-

ληθά ην έλα ζην άιιν.  

Αλ έηζη έρνπλ απηά, ηφηε:  

δ1) Δπεηδή αθφκε δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αθξηβψο ζε πνηα κηθξνζσκα-

ηίδηα, ή, θαη ζε πνηα αθξηβψο κνξθήο ελέξγεηα νθείιεηαη ε έιμε κεηαμχ 

ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ, γη’ απηφ νλνκάζακε ηηο α-

ηνκηθέο ή ππξεληθέο δπλάκεηο έιμεο φηη νθείινληαη ζηα ζεκειηψδε ηφληα 

φηαλ απηά βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. Κη 

απηφ ην ιέκε επεηδή απηά ηα κηθξνζσκαηίδηα ή ελέξγεηα ελεξγνπνηνχληαη 

ζηηο «ζρεηηθά καθξηλέο» απνζηάζεηο θαη είλαη ηζρπξφηεξε έλαληη ησλ α-

ηνκηθψλ ή ππξεληθψλ δπλάκεσλ έιμεο. 

Δπίζεο: 

δ2) Δπεηδή αθφκε δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αθξηβψο ζε πνηα κηθξνζσκα-

ηίδηα, ή, θαη ζε πνηα αθξηβψο κνξθήο ελέξγεηα νθείιεηαη ε άπσζε κεηαμχ 

ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ ππξεληθψλ δπλάκεσλ αθεηέξνπ, γη’ απηφ νλνκάζακε 

ηηο αηνκηθέο ή ππξεληθέο δπλάκεηο άπσζεο φηη νθείινληαη ζηα ζεκειηψδε 

ηφληα φηαλ απηά βξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Κη απηφ ην ιέκε επεηδή απηά ηα κηθξνζσκαηίδηα ή ελέξγεηα ελεξγνπνηνχ-

ληαη ζηηο «ζρεηηθά θνληηλέο» απνζηάζεηο θαη είλαη ηζρπξφηεξε έλαληη ησλ 

αηνκηθψλ ή ππξεληθψλ δπλάκεσλ έιμεο. 
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ε άιιν θεθάιαην-ελφηεηα εμεγήζακε πνηεο είλαη απηέο νη «ζρεηηθά κα-

θξηλέο» ή ζρεηηθά «θνληηλέο απνζηάζεηο». 

 

Δλδεηθηηθά λα πνχκε ζηα παξαπάλσ φηη νη δπλάκεηο ηεο βαξχηεηαο δελ 

έρνπλ αλαθαιπθζεί, αιιά πηζηεχεηαη φκσο φηη ππάξρνπλ ηα βαξπηφληα, νη 

δπλάκεηο δειαδή πνπ εμαζθνχλ ηελ βαξχηεηα. Μάιηζηα νη επηζηήκνλεο 

ηνπο έρνπλ δψζεη θαη ην αλάινγν ζρήκα (βιέπε παξαπάλσ θσηνγξαθία). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δειαδή ιέκε φηη ππάξρνπλ δπλάκεηο έιμεο, ε-

πεηδή έηζη βιέπνπκε λα αληηδξά ε χιε θαη επίζεο φηη ππάξρνπλ δπλάκεηο 

άπσζεο επεηδή έηζη βιέπνπκε απηέο λα εμαζθνχληαη ζηελ χιε, άιιν αλ ηηο 

βιέπνπκε ή φρη απηέο ηηο δπλάκεηο. 

Δπνκέλσο, ην φηη νλνκάζακε ζεκειηψδε ηφληα απηέο ζηηο δπλάκεηο δελ 

είλαη άζηνρν, αθνχ απηέο νη δπλάκεηο ππάξρνπλ, θη επεηδή ζεσξνχκε φηη 

απηέο νη δπλάκεηο ζπκπεξηθέξνληαη άιινηε ειθηηθά θαη άιινηε απσζηηθά, 

κε βάζε ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο. 
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20. Η ύιε κπνξεί λα παξαρζεί από ηελ ελέξγεηα 

 

 

Αο δνχκε έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα: 

 

«ΠΔΡΙ ΩΜΑΣΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ζ κάδα ησλ ζσκαηηδίσλ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ζπκβαηηθνχο φξνπο 

φκσο ζε πνιχ κηθξά θιάζκαηα ηνπ γξακκαξίνπ. Οη επηζηήκνλεο, φκσο, 

ρξεζηκνπνηνχλ άιιν κέηξν, ηε κνλάδα ελέξγεηαο ειεθηξφλην βνιη (eV), 

πνπ νξίδεηαη σο ε ελέξγεηα πνπ απνθηά έλα ειεθηξφλην δηαζρίδνληαο κηα 

κεηαβνιή ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ίζε κε έλα βνιη. Ζ αληίιεςε ησλ 

ζσκαηηδίσλ σο κηθξψλ δεζκψλ ελέξγεηαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηνπ Α-

τλζηάηλ γηα ην ηζνδχλακν κάδαο θαη ελέξγεηαο, E=mc
2
. Έλα πξσηφλην έρεη 

κάδα πεξίπνπ 10
-24

 γξακκάξηα ή 938.300 eV. Ζ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη 

ζηελ χιε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο θπζηθνχο πνπ κειεηνχλ ηα πην εθήκεξα 

ζσκαηίδηα κε επηηαρπληέο πςειήο ηζρχνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θνινζζηαί-

εο απηέο κεραλέο γηα λα παξάγνπλ ίρλε χιεο εθεί πνπ δελ ππήξρε πξηλ. Απ-

ηά ηα λέα ζσκαηίδηα ζπγθξνχνληαη απφ ελέξγεηα πνπ ειεπζεξψλεηαη φηαλ 

δχν δέζκεο ζσκαηηδίσλ πνπ έρνπλ επηηαρπλζεί ζπγθξνχνληαη θαηά κέησπν. 

Ζ κάδα ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη δελ κπνξεί πνηέ λα μεπεξάζεη 

ηελ ελέξγεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ κεηξνχληαη ζε δηζεθαηνκκχξηα ειε-

θηξνλίσλ βνιη (πνπ εθθξάδνληαη σο γηγαειεθηξφληα βνιη ή GeV). 

ηνπο ζεκεξηλνχο ηεξάζηηνπο επηηαρπληέο, ε ελέξγεηα ηεο δέζκεο ζσ-

καηηδίσλ θηάλεη ιίγεο εθαηνληάδεο GeV, αξθεηά γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηνπο κπζηεξηψδεηο κεηαθνξείο ηεο αζζελνχο δχλακεο, ηα W θαη Ε κπν-

δφληα πνπ νη κάδεο ηνπο είλαη ζρεδφλ 100 GeV. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε 

θβαληηθή ζεσξία, απηά ηα ζσκαηίδηα ππήξραλ ζε αθζνλία 10
-12

 δεπηεξφ-

ιεπηα κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαζηνιήο, φηαλ ην ίδην επίπεδν ελέξγεηαο δηέ-

ηξεμε νιφθιεξν ην ζχκπαλ. Σα ελεξγεηαθά επίπεδα ησλ πην πξψηκσλ ζηηγ-

κψλ είλαη ίζσο αλέθηθηα. Σε ζηηγκή 10
-35

 δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο δηαζηνιήο, ε κέζε ελέξγεηα ελφο ζσκαηηδίνπ ήηαλ 10
14

GeV. Γηα λα πε-

ηχρεη αλάινγν επίπεδν, έλαο επηηαρπληήο κε ηερλνινγία κήθνπο ηξηψλ ρη-

ιηνκέηξσλ θαη ηζρχνο 40 GeV ηνπ Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή ηάλθνξλη, ζα 

έπξεπε λα είρε κήθνο έλα έηνο θσηφο.  

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 95. 

 

Δπίζεο, λα ζπκεζνχκε θαη έλα ζρεηηθφ θεθάιαην-ελφηεηα πνπ αλαθέ-

ξακε ζην 1ν Βηβιίν καο «Ζ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ – Α΄ 

Φάζε» πνπ έρεη σο εμήο: 

«5. Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγσγήο χιεο ηνπ πνδηηξνλίνπ απφ 

ηελ ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

 Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγσγήο χιεο ηνπ ειεθηξνλίνπ απφ ηελ 

ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 
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Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο χιεο ζην εζσηεξηθφ ησλ άζηξσλ, ησλ 

λεθεισκάησλ, ησλ πιαλεηψλ θ.ιπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο χιεο ησλ γαιαμηψλ, ησλ ειίσλ, ησλ 

πιαλεηψλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο χιεο ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ. 

Γελ είλαη ε χιε, ε αηηία εθείλε πνπ παξάγεη ηνλ ζπηλζήξα ή ηελ έιμε 

δειαδή κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, αιιά είλαη απηή ε ίδηα ε έιμε κε-

ηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηα νπνία ππάξρνπλ κέζα ζηελ χιε, εμαηηίαο 

ησλ νπνίσλ θαη ε ίδηα ε χιε ζπκπεξηθέξεηαη έηζη. 

«Σν 1932 ν Ακεξηθαλφο θπζηθφο C. D. Anderson (Άληεξζνλ) αλαθά-

ιπςε πσο έλα θσηφλην αθηηλνβνιίαο γ, κεηαηξάπεθε ζε έλα δεχγνο ζσ-

καηηδίσλ. Σν έλα ήηαλ ειεθηξφλην θαη ην άιιν πνδηηξφλην. Σν θαηλφκελν 

νλνκάζηεθε δίδπκε γέλεζε. ην θαηλφκελν απηφ ελέξγεηα (ηνπ θσηνλίνπ) 

κεηαηξάπεθε ζε χιε. 

Οη αξρέο δηαηήξεζεο ηεο κάδαο θαη ηεο ελέξγεηαο ζπληίζεληαη απφ ηε 

ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο ζε κηα επξχηεξε αξρή δηαηήξεζεο κάδαο-

ελέξγεηαο. 

 

 

 
 

 

Δηθ. 6.6  Έλα θσηφλην αθηηλνβνιίαο γ πξνζθξνχεη ζε έλα ειεθηξφλην 

θαη κεηαηξέπεηαη ζ’ έλα ειεθηξφλην θαη έλα πνδηηξφλην. Σν θαηλφκελν ιέ-

γεηαη δίδπκε γέλεζε. Έλα πνζφ ελέξγεηαο κεηαηξάπεθε ζε χιε. ηε θσην-

γξαθία ε πινπνίεζε ηνπ θσηνλίνπ έγηλε ζε ρψξν φπνπ ππάξρεη καγλεηηθφ 

πεδίν. Σν πνδηηξφλην έρεη αληίζεην θνξηίν απφ ην ειεθηξφλην θαη γη’ απηφ 

δηαγξάθεη ζπεηξνεηδή ηξνρηά αληίζηξνθεο θνξάο απφ απηήλ πνπ δηαγξάθεη 

ην ειεθηξφλην». 

Φπζηθή» Γ΄ Σάμε Γεληθνχ Λπθείνπ, Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Καηεχ-

ζπλζεο. Αιέθνο Ησάλλνπ, Γηάλλεο Νηάλνο, Άγγεινο Πήηαο, ηαχξνο Ρά-

πηεο, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βη-

βιίσλ), Αζήλα 2011, ζει. 202 

Δπεμεγήζεηο: 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

ην παξαπάλσ θαηλφκελν έρνπκε ηελ πηψζε ελέξγεηαο αθηηλνβνιίαο γ 

πάλσ ζηελ κάδα ελφο ειεθηξνλίνπ. 

ην θαηλφκελν απηφ έρνπκε πηψζε ελέξγεηαο πςειήο ζπρλφηεηαο, κη-

θξνχ κήθνπο θχκαηνο. 

Ζ ελέξγεηα ινηπφλ απφ ηελ νπνία παξάγεηαη ην πνδηηξφλην πεξηέρεηαη 

κέζα ζηελ αθηηλνβνιία γ. 

Σφηε εμαηηίαο ηεο ζπκπίεζεο απηήο ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ λα πξνθχπηεη-δεκηνπξγείηαη ε κάδα ηνπ πνδηηξνλίνπ. Απ-

ηφ ην ιέκε επεηδή ην πνδηηξφλην θέξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν (θη ε-

πνκέλσο ιέκε φηη ην πνδηηξφλην κε ην ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν πξνήιζε 

απφ ηελ ζπκπίεζε ηεο ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, ηα ν-

πνία απηά θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν). 

Καηά ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν δεκηνπξγείηαη θαη ε κάδα ησλ πνδηηξνλίσλ 

ζηηο καχξεο ηξχπεο ή ζην εζσηεξηθφ ησλ άζηξσλ θαη γεληθά εμαηηίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ μεθηλάεη ε δεκηνπξγία-παξαγσγή ηεο χιεο ζηνπο αζηέ-

ξεο, ζηα λεθειψκαηα, ζην εζσηεξηθφ ησλ πιαλεηψλ  θ.ιπ. 

Σν πνδηηξφλην είλαη έλα ζσκαηίδην, ζαλ ην ειεθηξφλην ζε κέγεζνο, αιιά 

θέξεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηφ, εμεγνχκε φηη πξνέξρεηαη επεηδή θέ-

ξεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ ζηελ κάδα ηνπ.  

Καηά αληηζηνηρία, ην ειεθηξφλην ζαλ χιε παξάγεηαη-δεκηνπξγείηαη φηαλ 

ζπκπηεζηνχλ ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ.Δμαηηίαο ηεο ζπκπίεζεο απηήο 

ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ λα πξνθχπηεη-

δεκηνπξγείηαη ε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Καηά ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν δεκηνπξγείηαη θαη ε κάδα ησλ ειεθηξν-

λίσλ ζηηο καχξεο ηξχπεο ή ζην εζσηεξηθφ ησλ άζηξσλ θαη γεληθά εμαηηίαο 

ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ μεθηλάεη ε δεκηνπξγία-παξαγσγή ηεο χιεο ζηνπο 

αζηέξεο, ζηα λεθειψκαηα, ζην εζσηεξηθφ ησλ πιαλεηψλ  θ.ιπ. 

Σν ειεθηξφλην είλαη έλα ζσκαηίδην πνπ θέξεη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξ-

ηίν. Απηφ, εμεγνχκε φηη πξνέξρεηαη επεηδή θέξεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ κάδα 

ηνπ.  

Πξηλ φκσο ππάξμεη ε έιμε κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ, αιιά 

θαη πξηλ δεκηνπξγεζεί ε χιε ζην ζχκπαλ, είρακε αθφκε πην ηζρπξά απηά ηα 

δχν είδε ζεκειησδψλ ηφλησλ, αθνχ δελ ππήξρε αθφκε χιε, γηα λα ηνπο ε-

μαζθήζεη έιμε. Γη’ απηφ θαη ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ήζαλ αθφ-

κε πην ηζρπξά, ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξεη ε αθηηλνβνιία γ. Απηά 

ηα αξρηθά θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηα νλνκάδνπκε θαη θαζαξά θνξ-

ηία ζεκειησδψλ ηφλησλ.  

Δπνκέλσο, εμαηηίαο απηήο ηεο ζχγθξνπζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαρζεί 

χιε.πσο εμεγήζακε, ε χιε παξάγεηαη ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο πνπ ζπκ-
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βαίλεη κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηφηε ζηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφ-

ινπο, αξγφηεξα ζηηο καχξεο ηξχπεο (ιφγσ ηεο έιμεο-άπσζεο κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο θαη κεηά, ηεο ζχ-

γθξνπζήο ησλ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο). Λέκε δειαδή φηη ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο έρνπκε εδψ ηελ ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, αθξη-

βψο επεηδή ηα θνξηία ηνπο είλαη πάξα πνιχ ηζρπξά θαη ιφγσ ηεο έιμεο ησλ 

έρνπκε φρη απιά έλα πιεζίαζκα κεηαμχ ησλ, αιιά έρνπκε ηελ ζχγθξνπζή 

ηνπο. 

Δμαηηίαο ινηπφλ απηήο ηεο ζχγθξνπζεο παξάγεηαη ε χιε, ηφηε ζηνπο δχν 

ζπκπάληεηνπο πφινπο, αξγφηεξα ζηηο καχξεο ηξχπεο θαη ηειηθά νη καχξεο 

ηξχπεο θαηαιήγνπλ λα γίλνπλ θέληξα πεξηζηξεθφκελεο χιεο, ησλ γαια-

μηψλ, ή ησλ ήιησλ, ή ησλ πιαλεηψλ θ.ιπ., αλάινγα κε ην κέγεζνο-

πνζφηεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ θέξνπλ, δειαδή: αλ είλαη κεγάιεο νη 

πνζφηεηεο ησλ θνξηίσλ ηελ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπο ζα δεκηνπξγήζνπλ 

γαιαμία, αλ είλαη κηθξφηεξεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ήιηνπο, αλ είλαη αθφκε κη-

θξφηεξεο ζα δεκηνπξγήζνπλ πιαλήηεο. 

Έηζη, πξνθχπηεη φηη απφ ηελ ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ κεγάιεο ε-

λέξγεηαο παξάγεηαη χιε, φηαλ ε ελέξγεηά ηνπο απηή ζπγθξνχεηαη. 

Απηή είλαη ε εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο χιεο απφ ηελ ελέξγεηα θη φρη 

φπσο παξνπζηάδεηαη φηη απφ έλα πνιχ κηθξφ «θφθθν» ελέξγεηαο πξνήιζε 

φιε ε χιε. Τπήξρε ε ελέξγεηα, ππήξρε ην αίηην, ρσξίο ην νπνίν δελ κπν-

ξνχζε λα παξαρζεί χιε.  

Ζ ελέξγεηα βξίζθνληαλ ζε δχν κνξθέο: ηα θαζαξά ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

πξσηνλίσλ θαη ηα θαζαξά ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Δίρακε, έηζη, δχν ζχλνια ελέξγεηαο θαζαξψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Απηά έιθνληαη ζην θάζε ζχλνιν θαη δεκηνπξγνχλ πφιν, νπφηε είρακε 

ηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο α θαη β. Δπεηδή φκσο έιθνληαη δεκηνπξ-

γνχλ έλα πάξα πνιχ ηζρπξφ ζπκπάληεην πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ α, θαη έλαλ άιινλ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ β.  

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πξνθαινχληαλ ε παξαπάλσ ζχγθξνπζε ζηνπο 

δχν ζπκπάληεηνπο πφινπο φηαλ απφ ηνλ έλαλ μεθηλνχζαλ νη καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο θαη έιθνληαλ απφ ηνλ άιιν. Γηαηί, 

θαζψο έιθνληαλ έπεθηαλ κε πνιχ δχλακε πάλσ ηνπ αθελφο, θαη αθεηέξνπ 

ιφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο θαη ζπκπαγνχο έιμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πφινπ έρνπκε 

ηελ ελέξγεηα λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα πνιχ αδηαπέξαζην ζχλνιν ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ θαη εμαηηίαο απηνχ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο 

κεηαμχ ηεο ππάξρνπζαο ζηνλ πφιν απηφλ ελέξγεηαο θαη ηεο ειθφκελεο απφ 

απηφλ ηνλ πφιν, νπφηε έρνπκε ηελ παξαγσγή ηεο κάδαο εμαηηίαο απηνχ. 

Θπκεζείηε ηελ ζχγθξνπζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ ηεο ελέξγεηαο δχν αληί-

ζεησλ θνξηηζκέλσλ λεθψλ φηαλ αζηξάθηεη ηνλ ρεηκψλα θαη κεηά αθνχκε 

ηνλ θεξαπλφ. Σα δχν ζχλνια ελέξγεηαο έιθνληαη πάξα πνιχ ηζρπξά θαη ζπ-

γθξνχνληαη, νπφηε παξάγεηαη ηφζν ην θσο, φζν θαη ν ήρνο (βξνληή).  
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Γχν ηέηνηα ζχλνια ελέξγεηαο φκσο κπνξνχλ θαη έιθνληαη θαη ρσξίο ηελ 

χπαξμε ηεο χιεο, επεηδή, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, έιθνληαη κε-

ηαμχ ηνπο ηα εηεξψλπκα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ,  

Σν πψο έιθνληαη ζα καο ην ζπκίζεη π.ρ. ε ειεθηξνζηαηηθή κεραλή 

Wimshurst. 

Ζ ίδηα παξαπάλσ κεραλή ζα καο ζπκίζεη θαη άιια ζπκπεξάζκαηα, ηα 

νπνία ππάξρνπλ ζηηο επεμεγήζεηο ηεο παξαθάησ απηήο κεραλήο, φπσο ζα 

δνχκε επζχο ακέζσο: 

Γηα ην ίδην ζέκα, παξαζέηνπκε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θη πην θάησ, 

φπσο ζην θεθάιαην: «19. Ο θάζε ζπκπάληεηνο πφινο α θαη β ζηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ έκνηαδε ζαλ έλα ηεξάζηην λεθέισκα ζθφλεο δν-

κηθψλ ιίζσλ». 

Δμάιινπ, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή κάδαο, αο ζπκεζνχκε φηη θαη ζην 

εζσηεξηθφ ελφο άζηξνπ παξάγεηαη χιε απφ ηελ ελέξγεηα, αθφκε θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Γεο καο. 

Δπεμεγήζεηο: 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε χιε παξάγεηαη φρη απιά απφ κηα 

ηεξάζηηα ζχγθξνπζε ελέξγεηαο, έηζη φπσο ηελ ελλννχκε εκείο κέζα ζε έ-

λαλ «επηηαρπληήο κε ηερλνινγία κήθνπο ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ θαη ηζρχνο 40 

GeV ηνπ Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή ηάλθνξλη, ζα έπξεπε λα είρε κήθνο έλα 

έηνο θσηφο» πνπ παξάγεη ίρλε κφλνλ κάδαο, αιιά αληίζεηα έρεη παξαρζεί 

απφ αθφκε πην ηεξάζηηα ζθνδξφηαηε ζχγθξνπζε φηαλ ηα δχν ζχλνια ζε-

κειησδψλ δπλάκεσλ ηνπ αξρηθνχ ζχκπαληνο ήξζαλ ζε αιιειεπίδξαζε. 

Γη’ απηφ θαηά αξρήλ πξέπεη λα «πηνζεηήζνκε» ην κνληέιν ηεο ζθν-

δξφηαηεο ζχγθξνπζεο δχν ζπλφισλ αξρηθήο ελέξγεηαο, πνπ απφ απηή ηελ 

ζχγθξνπζε αθξηβψο πξνέθπςε ε αξρηθή χιεο ην ζχκπαλ. 

 

Δμαηηίαο απηνχ, ηνπ παξαπάλσ είπακε, πάιη ζην 1ν Βηβιίν καο «Ζ πξψ-

ηε εκέξα ηεο δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ – Α΄ Φάζε» ην εμήο ζρεηηθφ: 

«4. Ζ παξαγσγή ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ ζπκπάληεην 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ειεθηξνλίσλ β.    

Ζ παξαγσγή ησλ δνκηθψλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ πξσηνλίσλ α.  

Καζψο απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

μεθηλνχλ καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο (αθνχ έιθνληαη απφ ηνλ εηεξψ-

λπκφ ηνπο καγλεηηθά πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ) θαη θα-

ηεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξν-

λίσλ, ηφηε εθεί, ιφγσ ηεο ηζρπξήο ησλ έιμεο πέθηνπλ κε ηεξάζηηα επίζεο 

δχλακε θαη έρνπκε ζχγθξνπζε ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ. Σφηε, ζηνλ 

ζπκπάληεην απηφλ πφιν β ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ παξάγεηαη 

χιε: ηα ειεθηξφληα.  

Δπίζεο, απφ ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

μεθηλνχλ καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο (αθνχ έιθνληαη απφ ηνλ εηεξψ-

λπκφ ηνπο καγλεηηθά πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ) θαη θα-

ηεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσ-
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ηνλίσλ, ηφηε εθεί, ιφγσ ηεο ηζρπξήο ησλ έιμεο πέθηνπλ κε ηεξάζηηα επίζεο 

δχλακε θαη έρνπκε ζχγθξνπζε ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ. Σφηε, ζηνλ 

ζπκπάληεην απηφλ πφιν α ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ παξάγεηαη 

χιε: ηα πξσηφληα.  

Λφγσ δειαδή ηεο επηηάρπλζεο πνπ είραλ πάξεη απηέο νη καγλεηηθέο δπ-

λακηθέο γξακκέο, δελ είλαη δπλαηφ λα απσζεζνχλ θαη απηέο πέθηνπλ κε η-

ζρπξή δχλακε πάλσ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν απφ ηνλ νπνίν έιθνληαη αξρη-

θά. Έηζη, επαθνινπζεί ε ζχγθξνπζε.  

Μηιάκε φρη γηα έλα, αιιά γηα δηζεθαηνκκχξηα Bηg-Bang ηφζν ζηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν α ησλ πξσηνλίσλ, φζν θαη ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ. 

Λφγσ απηήο ηεο πνιχ ηζρπξήο ζχγθξνπζεο ζεκειησδψλ ηφλησλ παξάγε-

ηαη χιε.Μάιηζηα ην αληίζηξνθν, φηη δειαδή ε κάδα κεηαηξέπεηαη ζε ελέξ-

γεηα νθείιεηαη ζε απηφ αθξηβψο ην γεγνλφο: φηη δειαδή ε κάδα έρεη παξα-

ρζεί απφ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ».  
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21. Η δεκηνπξγία ηνπ ζύκπαληνο όζνλ αθνξά ηελ ζεσξία ηεο Με-

γάιεο Έθξεμεο. 

 

 

«ηελ αξρή δελ ππήξρε ηίπνηα, νχηε ρξφλνο, νχηε ρψξνο, νχηε θαλ ην 

θελφ, αθνχ δελ ππήξρε ρψξνο γηα λα είλαη θελφο. Σφηε απφ απηή ηελ απφ-

ιπηε έιιεηςε, πνπ δελ ππάξρεη ιέμε λα ηελ πεξηγξάςεη, μεπεδά έλα ζχ-

κπαλ. Δκθαλίδεηαη απφηνκα, αιιά είλαη πνιχ κηθξφ, κηθξφηεξν απφ ην πην 

κηθξφ κφξην ζθφλεο. Ο ζπφξνο γηα θαζεηί πνπ ζα ππάξμεη. Πξνο ην παξφλ, 

φκσο, ην ράνο βαζηιεχεη. Σν ζχκπαλ είλαη ηφζν κηθξφ, ζεξκφ θαη ππθλφ, 

ψζηε θαλέλαο απφ ηνπο γλσζηνχο λφκνπο ηεο θπζηθήο δελ ηζρχεη. Οη δηα-

ζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηαρσξίδνληαη θαη πεξηπιέθνληαη απφ 

αζπλέρεηεο. Οη έλλνηεο εδώ θαη εθεί δελ έρνπλ πεξηερφκελν, νχηε νη έλλνηεο 

ηψξα θαη ηφηε. Γελ ππάξρεη χιε, νχηε δχλακε φπσο ε βαξχηεηα ή ν ειε-

θηξνκαγλεηηζκφο, κφλν έλαο θφκβνο απφ θαζαξή ελέξγεηα. 

Με ηελ εκθάληζή ηνπ ν ιηιηπνχηεηνο απηφο θφζκνο αξρίδεη λα δηαζηέι-

ιεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειαηηψλεηαη. Μέζα ζηα αθφκε απεηξνζηά φ-

ξηά ηνπ ν ζπγθερπκέλνο ρψξνο αξρίδεη λα μεδηπιψλεηαη. Ο ρξφλνο αξρίδεη 

λα ηξέρεη απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ, ελψ δεκηνπξγείηαη ηάμε. Μέζα ζην 

ειαρηζηφηαην θιάζκα κηαο ζηηγκήο ην ζχκπαλ γίλεηαη αξθεηά ςπρξφ, γηα 

λα επηηξέςεη ζηε βαξχηεηα λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ ππφινηπε ελέξγεηα. Ζ 

δχλακή ηεο δξα γηα λα επηβξαδχλεη ην ξπζκφ δηαζηνιήο. Αξρίδνπλ λα δε-

κηνπξγνχληαη δεχγε ζσκαηηδίσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε αθξαίεο θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σκήκαηα χιεο αζηξάθηνπλ κέζα ζην ρψξν, ζπγθξνπφκελα 

κεηαμχ ηνπο. πρλά αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε έθξε-

με ελέξγεηαο. Άιιεο θνξέο πάιη ζρεκαηίδνπλ έλα ξεχκα λέσλ ζσκαηηδίσλ 

ηα νπνία βηάδνληαη λα θηάζνπλ ζην δηθφ ηνπο βίαην ηέινο. 

Πνιχ γξήγνξα ε απφηνκε ςχμε, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηαζηνιή ηνπ 

ρψξνπ, δεκηνπξγεί έλα αιιφθνην πεξηβάιινλ, ψζηε ε δχλακε ηεο βαξχ-

ηεηαο αληηζηξέθεηαη. Αληί λα επηβξαδχλεη ηε δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληνο φ-

πσο ζα έπξεπε θαλνληθά, ε βαξχηεηα πξνθαιεί ηελ επηηάρπλζε ηεο δηα-

ζηνιήο. Ακέζσο ν θφζκνο πεξλά απφ ηηο ππναηνκηθέο αλαινγίεο ζην κέ-

γεζνο ελφο πνξηνθαιηνχ. Καηλνχξγηα ζσκαηίδηα ηηλάδνληαη πξνο ηε δσή, 

γξήγνξα κεγαιψλνπλ ζε κέγεζνο θαη θαηφπηλ εθθπιίδνληαη ζε άιια ζσ-

καηίδηα, ηα άηνκα. Πξηλ αθφκε ην ζχκπαλ απνθηήζεη ειηθία ελφο δεπηε-

ξνιέπηνπ, έρεη γίλεη κεγάιν φπσο ην ειηαθφ ζχζηεκα, αιιά πην ππθλφ απφ 

ην λεξφ θαη πνιχ ζεξκφηεξν απφ ηνλ ππξήλα ελφο αζηέξα. Σν δηάππξν πιη-

θφ απηνχ ηνπ ρσλεπηεξίνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε γλσζηέο κνξθέο χιεο θαη 

ελέξγεηαο έηνηκεο λα ρπζνχλ ζηα θαινχπηα ησλ αζηέξσλ θαη ησλ γαιαμηψλ. 

Απηφ ζα απαηηήζεη ρξφλν. Ο ξπζκφο αιιαγήο ειαηηψλεηαη θαη ε θν-

ζκηθή θαηζαξφια βξάδεη ρηιηάδεο ρξφληα, ράλνληαο ζεξκφηεηα θαζψο κε-

γαιψλεη.  

Καζψο νη ρηιηεηίεο πεξλνχλ, ην θσο πνπ θαιχπηεη ην ζχκπαλ εμαζζελεί 

ζε κηα θνθθηλσπή αίγιε θαη ζην ηέινο ζβήλεη ηειείσο. Σφηε, έλα δηζεθα-

ηνκκχξην ρξφληα κεηά ηε ζηηγκή ηεο θνζκηθήο γέλλεζεο, ην ζθνηάδη ζπά-
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δεη. κήλε αζηέξσλ αξρίδνπλ λα αλάβνπλ ζηα θέληξα λεθψλ απφ πδξνγφλν 

πνπ πεξηζηξέθνληαη αξγά. Δίλαη γαιαμίεο ζηελ αξρηθή ηνπο θάζε, ηα πξσ-

ηφηππα αζηξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηειηθά ζα θαηαπγάζνπλ ηνλ νπξαλφ 

φπσο ηνλ βιέπνπκε ζήκεξα». 

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 12-13. 

 

 

Γηα ηελ ζεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο: 

Πνιιέο ελζηάζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηα πην πάλσ πεξηγξαθφκελα ηεο Με-

γάιεο Έθξεμεο. Ο θαζέλαο «ηαθηνπνηεί» ηα ζέκαηα φπσο επηζπκεί, ρσξίο 

λα παηάεη θάπνπ. Μηιάκε δειαδή γηα ζεσξίεο πνπ δελ έρνπλ βάζε, Αο 

δνχκε κεξηθά ηέηνηα ζεκεία έλζηαζεο: 

1) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «ηελ αξρή δελ ππήξρε ηίπνηα, νχηε ρξφ-

λνο, νχηε ρψξνο, νχηε θαλ ην θελφ, αθνχ δελ ππήξρε ρψξνο γηα λα είλαη θε-

λφο. Σφηε απφ απηή ηελ απφιπηε έιιεηςε, πνπ δελ ππάξρεη ιέμε λα ηελ πε-

ξηγξάςεη, μεπεδά έλα ζχκπαλ. Δκθαλίδεηαη απφηνκα, αιιά είλαη πνιχ κη-

θξφ, κηθξφηεξν απφ ην πην κηθξφ κφξην ζθφλεο. Ο ζπφξνο γηα θαζεηί πνπ 

ζα ππάξμεη» 

Σν εξψηεκα-έλζηαζε είλαη: Πσο απφ ην ηίπνηε πξνήιζε απηφο ν ιεγφ-

κελνο ζπφξνο, αθνχ ε επηζηήκε δελ δέρεηαη φηη θάλεη πξνέξρεηαη ρσξίο αη-

ηία; 

Καη πσο «μεπεδά» έλα ζχκπαλ απφ ην ηίπνηε; Δίλαη ζνβαξέο επηζηε-

κνληθέο ζέζεηο απηά ή εδψ θάπνηνη επηζηήκνλεο απζαηξεηνχλ; 

2) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Με ηελ εκθάληζή ηνπ ν ιηιηπνχηεηνο απ-

ηφο θφζκνο αξρίδεη λα δηαζηέιιεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειαηηψλεηαη. 

Μέζα ζηα αθφκε απεηξνζηά φξηά ηνπ ν ζπγθερπκέλνο ρψξνο αξρίδεη λα με-

δηπιψλεηαη. Ο ρξφλνο αξρίδεη λα ηξέρεη απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ, ελψ 

δεκηνπξγείηαη ηάμε. Μέζα ζην ειαρηζηφηαην θιάζκα κηαο ζηηγκήο ην ζχ-

κπαλ γίλεηαη αξθεηά ςπρξφ, γηα λα επηηξέςεη ζηε βαξχηεηα λα δηαρσξηζηεί 

απφ ηελ ππφινηπε ελέξγεηα. Ζ δχλακή ηεο δξα γηα λα επηβξαδχλεη ην ξπζ-

κφ δηαζηνιήο». 

Ζ έλζηαζε είλαη: Πσο δηαζηέιιεηαη απηφο ν ιηιηπνχηεηνο θφζκνο κε ηέ-

ηνηα ηξνκαθηηθή δχλακε πνπ απφ ζπφξνο ζα γίλεη πνιχ ηεξάζηηνο;  

Καη πσο «δεκηνπξγείηαη ηάμε» κέζα ζε έλαλ θφζκν πνπ εθξήγλπηαη, 

αθνχ εκείο γλσξίδνπκε φηη απφ ηελ έθξεμε κφλν αηαμία κπνξεί λα ππάξμεη 

θαη φρη ηάμε. 

Καη πσο, πάιη, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειαηηψλεηαη ζε θιάζκαηα ηνπ δεπ-

ηεξνιέπηνπ ηφζν πνιχ, αθνχ δελ ππάξρεη ρψξνο γηα λα «απνξξνθεζεί» απ-

ηή ε ηφζν ηεξάζηηα ζεξκνθξαζία ηνπ αξρηθνχ ζπφξνπ; 

Πσο δειαδή ηφζα αζπλάξηεηα πξάγκαηα έρνπλ «δξνκνινγεζεί» γηα λα 

απνδείμνπλ επηζηεκνληθέο ζέζεηο; 
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3) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Πξηλ αθφκε ην ζχκπαλ απνθηήζεη ειηθία 

ελφο δεπηεξνιέπηνπ, έρεη γίλεη κεγάιν φπσο ην ειηαθφ ζχζηεκα, αιιά πην 

ππθλφ απφ ην λεξφ θαη πνιχ ζεξκφηεξν απφ ηνλ ππξήλα ελφο αζηέξα» 

Απφ πνχ πξνθχπηεη φηη ηζρχεη απηφ; Καη π[σο είλαη δπλαηφ ην ζχκπαλ 

απφ ην κέγεζνο ελφο πνξηνθαιηνχ λα γίλεη ζε κέγεζνο φπσο ην ειηαθφ καο 

ζχζηεκα; Πνηα εμίζσζε ην αλαθέξεη απηφ θαη πνηνο ζπιινγηζκφο ην εγ-

γπάηαη;  

4) Μηα άιιε ζνβαξή έλζηαζε φκσο πξνο ηελ παξαπάλσ ζεσξία είλαη ε 

εμήο: 

Γλσξίδνπκε ζήκεξα φηη ε χιε παξάγεηαη απφ ηελ ελέξγεηα θαη έρεη ε-

πηθξαηήζεη ε χιε ζην ζχκπαλ λα δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ελέξγεηα. Απηφ 

φκσο δελ δηθαηνινγεί ηελ εμήο ζέζε: 

Αξρηθά ζην ζχκπαλ ππήξμε ελέξγεηα, θιεηζκέλε είηε ζην κέγεζνο ελφο 

θφθθνπ (είηε ζε έθηαζε φζε είλαη πεξίπνπ φιν ην ζχκπαλ) θαη απφ απηήλ 

παξήρζε ε χιε. Λέκε δειαδή φηη γηα λα δεκηνπξγεζεί ελ χιε πξέπεη λα 

ππάξμεη ζθνδξφηαηε ζχγθξνπζε ελέξγεηαο. Αλ ινηπφλ ζηνλ αξρηθφ θφθθν 

ελέξγεηαο έρνπκε ηελ έθξεμή ηεο, απηή ε έθξεμε πνπ έρεη ζπγθξνπζηεί, 

αθνχ δελ ππήξρε θάηη άιιν πάλσ ζην νπνίν λα πέζεη πξνθεηκέλνπ λα δε-

κηνπξγήζεη ηελ χιε; Κη αλ κάιηζηα ε παξαρζείζα χιε ζην ζχκπαλ είλαη 

ηφζν ηεξάζηηα πνπ βιέπνπκε, πσο δηθαηνινγείηαη λα πξνέθπςε π.ρ. απφ έ-

λαλ θφθθν κφλνλ; 

Γη’ απηφ ιέκε φηη δελ επζηαζεί ε ζεσξία φηη απφ κηα πεγή ελέξγεηαο 

πξνέθπςε ην ζχκπαλ. 

 

Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθφηεξα, πάλσ ζην πξνεγνχκελν ζέκα, ηελ ζθέςε 

ελφο ζεκαληηθνχ εξεπλεηή θπζηθνχ, ηνπ Σδφξηδ Γθάκνθ: 

«Σα πξώηα πέληε ιεπηά 

Ο Σδνξηδ Γθάκνθ, γελλεκέλνο ζηελ Οπθξαλία, ήηαλ έλαο θνηλσληθφο 

θαη αζπκβίβαζηνο ραξαθηήξαο κε έθεζε ζην πνηφ θαη ζηα θφιπα  κε ηα 

ηξαπνπιφραξηα. Ο Γθάκνθ γελλήζεθε ζηελ Οδεζζφ ην 1904 θαη ήδε απφ 

λεαξή ειηθία έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηζηήκεο …. 

[…] Δηδηθφηεξα, ν Γθάκνθ ελδηαθεξφηαλ γηα ηε Μεγάιε Έθξεμε ζε 

ζρέζε κε ηελ ππξελνζχλζεζε –ζην ζρεκαηηζκφ ησλ αηνκηθψλ ππξήλσλ. Ο 

Γθάκνθ ήζειε λα δεη αλ ε ππξεληθή θπζηθή θαη ε Μεγάιε Έθξεμε κπν-

ξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηηο παξαηεξνχκελεο πεξηεθηηθφηεηεο ησλ αηφκσλ. 

πσο έρνπκε δεη, γηα θάζε 10.000 άηνκα πδξνγφλνπ ζην ζχκπαλ ππάξρνπλ 

πεξίπνπ 1.000 άηνκα ειίνπ, 6 άηνκα νμπγφλνπ θαη 1 άηνκν άλζξαθα, θαη 

ηα άηνκα φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ καδί είλαη αθφκε ιηγφηεξα απφ ηα 

άηνκα ηνπ άλζξαθα. Ο Γθάκνθ αλαξσηηφηαλ θαηά πφζνλ νη πξψηεο ζηηγ-

κέο ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο επζχλνληαη γηα ην γεγνλφο φηη ην ζχκπαλ καο 

θπξηαξρείηαη απφ πδξνγφλν θαη ήιην. Αλαξσηηφηαλ αλ ε Μεγάιε Έθξεμε 

κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηηο δηάθνξεο πεξηεθηηθφηεηεο ησλ βαξχηεξσλ αηφ-

κσλ, νη νπνίεο, αλ θαη ζπγθξηηηθά ζπάληεο, είλαη ηφζν ζεκαληηθέο γηα ηελ 

χπαξμε ηεο δσήο. 
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Πξηλ δνχκε ην εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Γθάκνθ, αο ζπκεζνχκε ηελ άπνςε 

ηνπ Λεκέηξ γηα ηελ ππξελνζχλζεζε. Σν ζχκπαλ ηνπ Λεκέηξ μεθίλεζε σο 

έλα, κεγάιεο κάδαο, αξρέγνλν άηνκν, ηε κεηέξα φισλ ησλ άιισλ αηφκσλ: 

«Σν θνζκηθφ άηνκν έζπαζε ζε θνκκάηηα θαη θάζε θνκκάηη ζε αθφκε κη-

θξφηεξα. Τπνζέηνληαο, γηα ράξε απινχζηεπζεο, φηη απηά ηα ζξαχζκαηα 

ήηαλ ίδηνπ κεγέζνπο, βξίζθνπκε φηη ρξεηάζηεθαλ δηαθφζηνη εμήληα δηαδν-

ρηθνί ζξπκκαηηζκνί πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπκε ζηε ζεκεξηλή θν-

ληνξηνπνίεζε ηεο χιεο, ζηα κηθηά άηνκα ηα νπνία είλαη ηφζν κηθξά ψζηε 

λα κελ κπνξνχλ λα ζπάζνπλ άιιν». Βαζηζκέλνη ζηελ θαζηεξσκέλε αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη κεγάινη ππξήλεο είλαη αζηαζείο, έλα κεγάιεο κά-

δαο άηνκν ζα ήηαλ εμαηξεηηθά αζηαζέο θαη φλησο ζα κπνξνχζε λα δηαηξεζεί 

ζε ειαθξφηεξα. Χζηφζν, ηα ζξαχζκαηα πηζαλψο θαηέιεμαλ θάπνπ ζην κέ-

ζνλ ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα, φπνπ βξίζθνληαλ ηα πην επζηαζή άηνκα. Απηφ 

ζα νδεγνχζε ζε έλα ζχκπαλ ζην νπνίν ζα θπξηαξρνχζαλ ζηνηρεία φπσο ν 

ζίδεξνο. ην κνληέιν ηνπ Λεκέηξ δελ ππήξρε θάπνηνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο 

αηφκσλ πδξνγφλνπ θαη ειίνπ κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα πνπ βιέπνπκε ζήκεξα 

ζην ζχκπαλ. χκθσλα κε ηνλ Γθάκνθ, ν Λεκέηξ είρε απιψο άδηθν. 

Αξλνχκελνο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Λεκέηξ, απφ ην νιηθφ ζην κεξηθφ, ν 

Γθάκνθ πηνζέηεζε ηελ αληίζεηε ζηξαηεγηθή. Ση ζα ζπλέβαηλε άξαγε αλ ην 

ζχκπαλ μεθίλεζε σο κηα ππθλή, ζπκπαγήο ζνχπα αηφκσλ απινχ πδξν-

γφλνπ πνπ δηεζηάιε πξνο ηα έμσ; Θα κπνξνχζε ε Μεγάιε Έθξεμε λα έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα ζπληερζεί ην πδξνγφλν ζε 

ήιην θαη ζηα ππφινηπα βαξχηεξα άηνκα; Απηφ έκνηαδε πην πηζαλφ απφ ηελ 

ηδέα ηνπ Λεκέηξ, επεηδή ην λα μεθηλήζεη ην ζχκπαλ κε 100% πδξνγφλν δη-

θαηνινγνχζε ην γηαηί αθφκε θαη ζήκεξα ην πδξνγφλν απνηειεί ην 90% ησλ 

αηφκσλ ηνπ ζχκπαληνο. 

κσο πξηλ αξρίζεη λα δηαηππψλεη εηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ ππξεληθή θπ-

ζηθή ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο, ν Γθάκνθ κειέηεζε ην έξγν ησλΥάνπηεξκαλο 

θαη Μπέηε γηα λα βξεη αθξηβψο ηη είδνπο αζηέξεο ήηαλ ηθαλνί λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο ζχληεμεο πδξνγφλνπ ζε βαξχηεξα άηνκα. π-

λάληεζε δχν θχξηνπο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ αζηξηθή ζχληεμε. 

Πξψηνλ, ν ξπζκφο ηεο αζηξηθήο παξαγσγήο ειίνπ ήηαλ ππεξβνιηθά αξγφο. 

Ο Ήιηφο καο παξάγεη 5,8 x10
8
 ηφλνπο ειίνπ θάζε δεπηεξφιεπην, πνζφηεηα 

πνπ ίζσο αθνχγεηαη κεγάιε, φκσο αο ιάβνπκε ππφςε φηη ν Ήιηνο ζήκεξα 

πεξηέρεη 5 x10
26

 ηφλνπο ειίνπ. Με ην ξπζκφ αζηξηθήο παξαγσγήο ειίνπ, ν 

αζηέξαο καο ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξα απφ 27 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα γηα 

λα παξάμεη απηή ηελ πνζφηεηα ειίνπ, φκσο ην ζχκπαλ είρε ειηθία κφλν 1,8 

δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα ζχκθσλα κε φζα πίζηεπαλ γηα ην κνληέιν ηεο Με-

γάιεο Έθξεμεο. πλεπψο, ν Γθάκνθ ζπκπέξαλε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ ειίνπ πξνυπήξρε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ Ήιηνπ, άξα ίζσο δεκηνπξγή-

ζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο. 

Ο άιινο πεξηνξηζκφο γηα ηελ αζηξηθή ζχληεμε ήηαλ ε θαηλνκεληθή αδπ-

λακία λα δεκηνπξγεζνχλ άηνκα ζηνηρείσλ βαξχηεξσλ απφ ην ήιην. Οη θπ-

ζηθνί απέηπραλ λα βξνπλ νπνηαδήπνηε πξαγκαηνπνηήζηκε αζηξηθή ππ-

ξεληθή αληίδξαζε γηα ηελ παξαγσγή ζηνηρείσλ φπσο ν ζίδεξνο ή ν ρξπζφο. 
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Οη αζηέξεο έκνηαδαλ λα είλαη αδηέμνδν αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ν-

πνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ εθηφο απφ ηα ειαθξφηεξα. 

Ο Γθάκνθ ζεψξεζε απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο σο επθαηξίεο γηα λα α-

πνδείμεη φηη ην κνληέιν ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο κπνξνχζε λα ζεξαπεχζεη 

απηέο ηηο αζηξηθέο αδπλακίεο. Δθεί πνπ νη αζηέξεο απνηχγραλαλ λα δε-

κηνπξγήζνπλ αξθεηφ ήιην ή νπνηαδήπνηε βαξχηεξα ζηνηρεία, ίζσο πεηχ-

ραηλε ην κνληέιν ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο. Δηδηθφηεξα, ν Γθάκνθ ήιπηδε φηη 

νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην πξψηκν ζχκπαλ ήηαλ επαξθψο αθξαίεο 

ψζηε λα επηηξέςνπλ λέα είδε ππξεληθψλ αληηδξάζεσλ θαη λα αλνίγνπλ 

θαηλνχξγηνπο δξφκνπο πνπ δελ ήηαλ δπλαηνί ζηνπο αζηέξεο, γεγνλφο πνπ 

ζα εμεγνχζε ηε δεκηνπξγία φισλ ησλ ζηνηρείσλ. Αλ ν Γθάκνθ κπνξνχζε 

λα ζπλδέζεη ηε Μεγάιε Έθξεμε κε ηελ ππξελνζχλζεζε ησλ βαξέσλ ζηνη-

ρείσλ, ζα παξείρε ηζρπξή έλδεημε ππέξ ηνπ κνληέινπ ηε Μεγάιεο Έθξε-

μεο. Αλ δελ ηα θαηάθεξλε, απηή ε θηιφδνμε ζεσξία δεκηνπξγίαο ζα εξρφ-

ηαλ ζε αδηέμνδν. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ν Γθάκνθ άξρηζε ην εξεπλεηηθφ ηνπ 

πξφγξακκα γηα ηελ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ σο ζπλέπεηα 

ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο. Γξήγνξα ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ήηαλ ν κνλαδηθφο 

θπζηθφο ζηελ Ακεξηθή πνπ εξεπλνχζε ην εξψηεκα ηεο ππξελνζχλζεζεο 

ζηε Μεγάιε Έθξεμε, θαη ζχληνκα αλαθάιπςε γηα πνην ιφγν είρε ην πξν-

λφκην λα έρεη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απηφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν. Ζ ελα-

ζρφιεζε κε ην ζρεκαηηζκφ ησλ ππξήλσλ απαηηνχζε βαζηά θαηαλφεζε ηεο 

ππξεληθήο θπζηθήο, θαη ζρεδφλ φινη φζνη θαηείραλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

γλψζεηο είραλ ζηξαηνινγεζεί κπζηηθά ζην Πξφγξακκα Μαλράηαλ ζην 

ΛνοΆιακνο, φπνπ ζρεδίαδαλ θαη θαηαζθεχαδαλ ηηο πξψηεο αηνκηθέο 

βφκβεο. Ο κνλαδηθφο ιφγνο πνπ ν Γθάκνθ δελ είρε κεηαθηλεζεί απφ ην 

Παλεπηζηήκην Σδνξηδ Οπάζηλγθηνλ ήηαλ φηη είρε απνηχρεη λα θεξδίζεη ηελ 

απαηηνχκελε άδεηα πξνζπέιαζεο ζε απφξξεηεο πιεξνθνξίεο, δηφηη ζην 

παξειζφλ είρε δηαηειέζεη αμησκαηηθφο ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ. Οη 

ππεχζπλνη γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δελ κπνξνχζαλ λα εθηηκήζνπλ ην 

γεγνλφο φηη ν Γθάκνθ βξέζεθε ζηηο ηάμεηο ησλ αμησκαηηθψλ απιψο θαη 

κφλν επεηδή κπνξνχζε λα δηδάζθεη θπζηθή ζηνπο ζηξαηηψηεο. Οχηε θαη νη 

ακεξηθαληθέ αξρέο ελδηαθέξζεθαλ λα εληνπίζνπλ ζηνηρεία πνπ λα επηβε-

βαηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή αθνζίσζε ηνπ Γθάκνθ, φπσο ην γεγνλφο φηη νη 

νβηεηηθνί ηνλ είραλ θαηαδηθάζεη εξήκελ ηνπ ζε ζάλαην επεηδή δξαπέ-

ηεπζε απφ ηελ ΔΓ. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γθάκνθ γηα ηελ εμεξεχλεζε ηεο ππξελνζχλζεζεο θα-

ηά ηε Μεγάιε Έθξεμε ήηαλ επηθαλεηαθά απιή. Ο Γθάκνθ μεθίλεζε κε πα-

ξαηεξήζεηο ηνπ ζχκπαληνο ζχκθσλα κε ηελ ησξηλή ηνπ θαηάζηαζε. Οη α-

ζηξνλφκνη είραλ εμεηάζεη ηελ θαηαλνκή ησλ αζηέξσλ θαη ησλ γαιαμηψλ, 

θαη έηζη κπνξνχζαλ λα εθηηκήζνπλ ηελ ππθλφηεηα ηεο κάδαο ζε νιφθιεξν 

ην ζχκπαλ, ε νπνία είλαη ζρεδφλ έλα γξακκάξην αλά ρίιηνπο γήηλνπο φ-

γθνπο. ηε ζπλέρεηα, ν Γθάκνθ πήξε ηηο κεηξήζεηο ηνπ Υακπι γηα ηε δηα-

ζηνιή ηνπ ζχκπαληνο θαη γχξηζε ην ξνιφη πξνο ηα πίζσ ψζηε ην ζχκπαλ λα 

αξρίζεη λα ζπζηέιιεηαη. Σν ζπζηειιφκελν ζχκπαλ γηλφηαλ ηνπ Γθάκνθ 
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φιν θαη πην ππθλφ θαζψο πξνζέγγηδε ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο, θαη ν ίδηνο 

θαηάθεξε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηηθά απιέο καζεκαηηθέο ζρέζεηο γηα λα 

ππνινγίζεη ηε κέζε ππθλφηεηα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην παξειζφλ. Ζ 

ζπκπίεζε ηεο χιεο ζπλήζσο δεκηνπξγεί ζεξκφηεηα –απηφο είλαη ν ιφγνο 

πνπ κηα ηξφκπα πνδειάηνπ ζεξκαίλεηαη, φηαλ ζπκπηέδεη αέξα, κεηά απφ 

ιίγα ιεπηά ιεηηνπξγίαο. πλεπψο, ν Γθάκνθ θαηάθεξε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

επίζεο ζρεηηθά απιέο έλλνηεο θαη θαλφλεο θπζηθήο γηα λα δείμεη φηη φζν πην 

λεαξφ θαη ζπκπηεζκέλν ήηαλ ην ζχκπαλ ηφζν πην δεζηφ ζα ήηαλ απφ ην 

ζεκεξηλφ. Με ιίγα ιφγηα, ν Γθάκνθ βξήθε φηη κπνξνχζε λα ππνινγίζεη 

εχθνια ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ ζχκπαληνο ζε νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή ιίγν κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ (ζεξκφ θαη ππθλφ) κέρξη ζή-

κεξα (ςπρξφ θαη δηαζηαικέλν). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζην πξψηκν ζχκπαλ 

ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο, δηφηη ην απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε ππξεληθήο α-

ληίδξαζεο εμαξηάηαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ απφ ηελ ππθλφηεηα θαη ηε ζεξ-

κφηεηα. Ζ ππθλφηεηα ππαγνξεχεη ην πιήζνο ησλ αηφκσλ ζε έλα δεδνκέλν 

φγθν: φζν πην πςειή είλαη ε ππθλφηεηα ηφζν πην κεγάιε ε πηζαλφηεηα λα 

ζπγθξνπζηνχλ θαη λα ζπληερζνχλ δχν άηνκα. Δπηπξφζζεηα, θαζψο ε ζεξ-

κνθξαζία απμάλεηαη, ππάξρεη πεξηζζφηεξε δηαζέζηκε ελέξγεηα θαη ηα άην-

κα θηλνχληαη νινέλα θαη πην γξήγνξα, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

ζχληεμεο ησλ ππξήλσλ. Οη αζηξνλφκνη θαηάθεξαλ λα βξνπλ πνηεο ππξελη-

θέο αληηδξάζεηο ζπλέβαηλαλ ζην εζσηεξηθφ ησλ αζηέξσλ, κφλν θαη κφλν 

επεηδή γλψξηδαλ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ήιηνπ. 

Ο Γθάκνθ κε παξφκνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξψηκν ζχκπαλ, ήιπη-

δε φηη ζα κπνξνχζε λα βξεη πνηεο ππξεληθέο αληηδξάζεηο ζπλέβεζαλ ακέ-

ζσο κεηά ηε Μεγάιε Έθξεμε. 

Σν πξψην βήκα ηεο έξεπλαο ηνπ Γθάκνθ γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο ππ-

ξελνζχλζεζεο ζηε Μεγάιε Έθξεμε ήηαλ ε ππφζεζε φηη ε αθξαία ζεξ-

κφηεηα ηνπ πνιχ πξψηκνπ ζχκπαληνο ζα έπξεπε λα έρεη ζξπκκαηίζεη φιε 

ηελ χιε ζηελ πην ζηνηρεηψδε κνξθή ηεο. Έηζη ππέζεζε φηη νη αξρηθέο ζπ-

ληζηψζεο ηνπ ζχκπαληνο ζα έπξεπε λα είλαη μερσξηζηά πξσηφληα, λεηξφληα 

θαη ειεθηξφληα, ηα πην ζεκειηψδε ζσκαηίδηα πνπ γλψξηδαλ νη θπζηθνί ε-

θείλε ηελ επνρή. Ο Γθάκνθ νλφκαζε απηφ ην κείγκα «ylem» (άη-ιεκ), κηα 

ιέμε πνπ ζπλάληεζε αλαπάληερα ζην Λεμηθφ Οπέκπζηεξ. Απηή ε με-

ρσξηζηή ιέμε ησλ κεζαησληθψλ αγγιηθψλ ζεκαίλεη «ε αξρέγνλε νπζία απφ 

ηελ νπνία ζρεκαηίζηεθαλ ηα ζηνηρεία» - κηα ηέιεηα πεξηγξαθή ηε δεζηήο 

ζνχπαο λεηξνλίσλ, πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. Έλα πξσηφλην ηζνδπλακεί 

κε έλαλ ππξήλα πδξνγφλνπ, θαη κε ηελ πξνζζήθε ελφο ειεθηξνλίνπ γίλεηαη 

πιήξεο άηνκν πδξνγφλνπ.Χζηφζν, ην πξψηκν ζχκπαλ ήηαλ ηφζν ζεξκφ θαη 

ηφζν γεκάην κε ελέξγεηα ψζηε ηα ειεθηξφληα θηλνχληαλ πνιχ γξήγνξα θαη 

ήηαλ αδχλαην λα πξνζθνιιεζνχλ ζε θάπνηνλ ππξήλα.Δθηφο απφ ηα ζσκα-

ηίδηα χιεο, ην πξψηκν ζχκπαλ πεξηείρε θαη κηα ηαξαγκέλε ζάιαζζα θσηφο. 

Με αθεηεξία απηή ηε δεζηή, ππθλή ζνχπα, ν Γθάκνθ ήζειε λα πξνρσ-

ξήζεη ην ξνιφη πξνο ηα εκπξφο θαη, ρηχπν ην ρηχπν, λα βξεη πσο ηα ζεκε-

ιηψδε ζσκαηίδηα άξρηζαλ λα ζπγθνιινχληαη θαη λα ζρεκαηίδνπλ ηνπο ππ-
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ξήλεο ησλ γλσζηψλ αηφκσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Ζ θηινδνμία ηνπ ήηαλ 

λα δείμεη πσο απηά ηα άηνκα ζπγρσλεχζεθαλ, ζρεκάηηζαλ αζηέξεο θαη γα-

ιαμίεο θαη εμειίρζεθαλ ζην ζχκπαλ πνπ βιέπνπκε γχξσ καο. Με ιίγα ιφ-

γηα, ν Γθάκνθ ήζειε λα απνδείμεη φηη ην κνληέιν ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο 

ήηαλ ζε ζέζε λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν πνπ έρνπκε θηάζεη ζηε ζεκεξηλή καο 

θαηάζηαζε. 

Γπζηπρψο, ν Γθάκνθ αλαθάιπςε ην ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ εγρεηξήκαηνο, 

κφιηο άξρηζε λα ππνινγίδεη ηηο ππξεληθέο αληηδξάζεηο πνπ ελδερνκέλσο εί-

ραλ ζπκβεί. Θα κπνξνχζε ίζσο λα ηα θαηαθέξεη κε ηνλ ππνινγηζκφ ππξε-

ληθψλ αληηδξάζεσλ πνπ είραλ ζπκβεί θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, αιιά 

ην πξφβιεκα κε ην ζελάξην ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο ήηαλ φηη ην ζχκπαλ α-

θφκε εμειηζζφηαλ. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ε ζεξκνθξαζία, ε ππθλφηεηα 

θαη ην κείγκα ησλ ζσκαηηδίσλ ήηα ζπγθεθξηκέλα, αιιά έλα δεπηεξφιεπην 

αξγφηεξα, ην ζχκπαλ είρε δηαζηαιεί, κε απνηέιεζκα ρακειφηεξε ζεξκν-

θξαζία θαη ππθλφηεηα θαη ειαθξψοδηαθνξεηηθφ κείγκα ζσκαηηδίσλ, αλά-

ινγα κε ηηο ππξεληθέο αληηδξάζεηο πνπ ίζσο είραλήδε ζπκβεί. Ο Γθάκνθ 

πξαγκαηνπνίεζε κε θφπν ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ γηα ηηο ππξεληθέο αληη-

δξάζεηο, ζεκεηψλνληαο κηθξή πξφνδν. Ήηαλ ζπνπδαίνο θπζηθφο, αιιά α-

δχλακνο ζηα καζεκαηηθά, θαη νη ππνινγηζκνί μεπεξλνχζαλ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπ. Δπίζεο, εθείλε ηελ επνρή νη ππνινγηζηέο ήηαλ νπζηαζηηθά αλχπαξθηνη 

θαη έηζη δελ κπνξνχζε λα πξνζθχγεη ζ’ απηνχο…. 

Ο Γθάκνθ αλέζεζε ζηνλ Άιθεξ ην πξφβιεκα ηεο ππξελνζχλζεζεο ζην 

πξψηκν ζχκπαλ, δίλνληαο ζην θνηηεηή ηνπ έλα ζεκείν αθεηεξίαο, θαη κηα 

ζθηαγξάθεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δεηεκάησλ ηα νπνία είρε θαηαγξάςεη ν 

ίδηνο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Γηα παξάδεηγκα, ν Γθάκνθ επεζήκαλε φηη ε 

ππξελνζχλζεζε ζηε Μεγάιε Έθξεμε κπνξνχζε λα είλαη πεξηνξηζκέλε ζε 

κηα ζρεηηθά κηθξή ρξνληθά έθηαζε θαη κηα κηθξή πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ. 

Σν πνιχ πξψηκν ζχκπαλ ήηαλ πνιχ ζεξκφ θαη νη ελέξγεηεο ήηαλ πνιχ πςε-

ιέο, επνκέλσο ηα πξσηφληα θαη ηα λεηξφληα θηλνχληαλ κε πνιχ κεγάιεο ηα-

ρχηεηεο θαη δελ κπνξνχζαλ λα ζπγθνιιεζνχλ. Λίγν αξγφηεξα, ην ζχκπαλ 

ήηαλ αξθεηά ςπρξφ γηα λα αξρίζεη ε ππξελνζχλζεζε. Χζηφζν, κεηά απφ 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζχκπαληνο είρε πέζεη ζε ζε-

κείν πνπ ηα πξσηφληα θαη ηα λεηξφληα δελ δηέζεηαλ πηα αξθεηή ελέξγεηα ή 

ηαρχηεηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε έλαξμε ησλ ππξεληθψλ αληηδξάζεσλ. Με 

ιίγα ιφγηα, ε ππξελνζχλζεζε κπνξνχζε λα ζπκβεί κφλνλ φηαλ ην ζχκπαλ 

ήηαλ ςπρξφηεξν απφ κεξηθά ηξηζεθαηνκκχξηα βαζκνχο θαη ζεξκφηεξν απφ 

κεξηθά εθαηνκκχξηα βαζκνχο. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ζην «παξάζπξν» γηα ηελ ππξελνζχλζεζε ήηαλ 

ην γεγνλφο φηη ηα λεηξφληα είλαη αζηαζή θαη δηαζπψληαη ζε πξσηφληα, ε-

θηφο θη αλ παγηδεπηνχλ κέζα ζε έλαλ ππξήλα φπσο ηνπ ειίνπ. Χο εθ ηνχ-

ηνπ, ηα ειεχζεξα λεηξφληα ηνπ πξψηκνπ ζχκπαληνο έπξεπε λα έρνπλ ζρε-

καηίζεη ππξήλεο πξηλ εμαθαληζηνχλ. Σα ειεχζεξα λεηξφληα έρνπλ (απηφ 

πνπ νλνκάδεηαη) ρξφλν εκηδσήο πεξίπνπ 10 ιεπηά, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα κη-

ζά απ’ απηά «πεζαίλνπλ» (δειαδή εμαθαλίδνληαη) κεηά απφ 10 ιεπηά, α-

θνινπζνχλ ηα επφκελα, θ.ν.θ. πλεπψο, κία ψξα κεηά ηε ζηηγκή ηεο δε-
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κηνπξγίαο ζα είραλ απνκείλεη ιηγφηεξα απφ ην 2% ησλ αξρηθψλ λεηξνλίσλ, 

εθηφο θη αλ ηα λεηξφληα είραλ ήδε αληηδξάζεη κε πξσηφληα θαη είραλ ζρε-

καηίζεη επζηαζείο ππξήλεο. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη κηα ρξνληθά εμαξηεκέ-

λε ππξεληθή αληίδξαζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λεηξφληα, γεγνλφο πνπ 

πεξηπιέθεη πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε. Δπεηδή ηα λεηξφληα είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο ζπζηαηηθφ ηεο ππξελνζχλζεζεο, ηφζν ν ρξφλνο εκηδσήο ησλ λε-

ηξνλίσλ φζν θαη ν ξπζκφο παξαγσγήο ηνπο ήηαλ θξίζηκνη παξάγνληεο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαηά ηελ νπνία έιαβε ρψξα ε 

ππξελνζχλζεζε κεηά ηε Μεγάιε Έθξεμε. 

Δπηθεληξσκέλνη ζ’ απηφ ην πνιχπινθν ρξνληθφ παξάζπξν γηα ηελ ππ-

ξελνζχλζεζε, νη Γθάκνθ θαη Άιθεξ άξρηζαλ λα ππνινγίδνπλ ηελ πηζα-

λφηεηα αιιειεπίδξαζεο πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ… 

Καζψο πεξλνχζαλ νη κήλεο, ν Άιθεξ πεηζφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη 

κπνξνχζε λα κνληεινπνηήζεη κε αθξίβεηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ειίνπ ζηα 

ιίγά ιεπηά πνπ αθνινχζεζαλ ηε Μεγάιε Έθξεμε. Ζ ζηγνπξηά ηνπ απμή-

ζεθε φηαλ βξήθε πσο νη ππνινγηζκνί ηνπ ζπκθσλνχζαλ ζηελά κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο Άιθεξ εθηίκεζε φηη έπξεπε λα ππάξρεη ζρεδφλ έλαο 

ππξήλαο ειίνπ γηα θάζε δέθα ππξήλεο πδξνγφλνπ ζην ηέινο ηε θάζεο ηεο 

ππξελνζχλζεζεο, ππφζεζε πνπ ζπκθσλνχζε κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ α-

ζηξνλφκσλ ζην ζχγρξνλν ζχκπαλ. Με άιια ιφγηα, ε Μεγάιε Έθξεμε 

κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ αλαινγία πδξνγφλνπ πξνο ήιην πνπ θαηαγξά-

θνπκε ζήκεξα. 

Με άιια ιφγηα, ε Μεγάιε Έθξεμε κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ αλαινγία 

πδξνγφλνπ πξνο ήιην πνπ θαηαγξάθνπκε ζήκεξα. Ο Άιθεξ δελ είρε απν-

πεηξαζεί αθφκε λα κνληεινπνηήζεη ην ζρεκαηηζκφ ησλ ππφινηπσλ ζηνηρεί-

σλ, αιιά ε πξφβιεςε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ πδξνγφλνπ θαη ηνπ ειίνπ ζηηο 

παξαηεξνχκελεο αλαινγίεο ήηαλ απφ κφλε ηεο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ επί-

ηεπγκα. ε ηειηθή αλάιπζε, απηά ηα δχν ζηνηρεία απνηεινχζαλ ην 99,99% 

φισλ ησλ αηφκσλ ηνπ ζχκπαληνο. 

Πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα, νη αζηξνθπζηθνί είραλ θαηαθέξεη λα δείμνπλ 

φηη νη αζηέξεο απηνηξνθνδνηνχληαλ κεηαηξέπνληαο πδξνγφλν ζε ήιην, φ-

κσο εμαηηίαο ηνπ πνιχ αξγνχ ξπζκνχ ησλ αζηξηθψλ ππξεληθψλ αληη-

δξάζεσλ, ε αζηξηθή ππξελνζχλζεζε δηθαηνινγνχζε κφλν έλα κηθξνζθν-

πηθφ πνζνζηφ ηνπ ειίνπ πνπ γλσξίδακε φηη ππήξρε. Ο Άιθεξ θαηάθεξε λα 

εμεγήζεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ειίνπ ππνζέηνληαο φηη είρε ζπκβεί κηα 

Μεγάιε Έθξεμε. Δπξφθεηην γηα ην πξψην ζεκαληηθφ ζξίακβν ηνπ κνληέ-

ινπ ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο απφ ηφηε πνπ ν Υακπι είρε παξαηεξήζεη θαη 

κεηξήζεη ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ γαιαμηψλ πξνο ην εξπζξφ». 

«BIGBANG», Ζ πην ζεκαληηθή επηζηεκνληθή αλαθάιπςε φισλ ησλ 

επνρψλ, SimonSingh, 2004, ζει. 358-370 
 

 

Σεμείςζε: 
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ζα ζημ παναπάκς απόζπαζμα είκαη οπμγναμμηζμέκα, έγηκακ από ημκ οπμθαηκόμεκμ 

γηα κα πάνμομε μενηθά ζημηπεία πμο δεκ δίκμοκ ζοκέπεηα ζημκ ζοιιμγηζμό με βάζε ηηξ 

επηζηεμμκηθέξ ζέζεηξ θαη ηα δεδμμέκα ηεξ θύζεξ ζημ ίδημ ημ ζύμπακ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ κεξηθά ζνβαξέο ελζηάζεηο θαη κεξηθά 

ζέκαηα πνπ είλαη αληηθαηηθά γηα ηελ ίδηα ηελ επηζηήκε. Τπνγξακκίζακε 

κεξηθά θαη εδψ ηα επεμεγήζνπκε. 

 

Αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ηα εμήο: 

 

1) «Οη αζηξνλφκνη είραλ εμεηάζεη ηελ θαηαλνκή ησλ αζηέξσλ θαη ησλ 

γαιαμηψλ, θαη έηζη κπνξνχζαλ λα εθηηκήζνπλ ηελ ππθλφηεηα ηεο κάδαο ζε 

νιφθιεξν ην ζχκπαλ, ε νπνία είλαη ζρεδφλ έλα γξακκάξην αλά ρίιηνπο γήη-

λνπο φγθνπο». 

Ζ απνξία είλαη φηη κε βάζε ηελ ππξελνζχλζεζε, πνπ αλαθέξζεθε, πσο 

είλαη δπλαηφ απφ ηφζν κεγάιε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα-

παξαρζείζα χιε, πσο ινηπφλ λα κε βξίζθεηαη απηή, αληίζηνηρα, ζην ζχ-

κπαλ καο θαη λα ηελ δερφκαζηε άπιεηα εκείο ζήκεξα; Γηαηί, αλ ππήξμε πν-

ηέ ηέηνησλ δηαζηάζεσλ ηζρχνο ελέξγεηα πνπ λα πξνθάιεζε ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ ζχκπαληνο απφ κηα έθξεμε, ζα έπξεπε λα είρε γεκίζεη φιν ην ζχκπαλ 

κε ηεξάζηηα ελέξγεηα ζε ζχγθξηζε δειαδή κε ηελ ππάξρνπζα κάδα. Δκείο 

βιέπνπκε ηελ κάδα σο ειάρηζηε κπξνζηά ζην ππάξρνλ ζχκπαλ, πάληνηε 

ελλννχκε ηελ ππάξρνπζα κάδα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππάξρνπζα ελέξγεηα. 

Θα έπξεπε δειαδή ε ελέξγεηα λα ήηαλ δπζαλάινγα πνιχ πην πεξηζζφηεξε 

απφ ηελ ππάξρνπζα. 

Γηαηί, φπσο θαη αθφκε πην πάλσ αλαθέξζεθε: «…πσο έρνπκε δεη, γηα 

θάζε 10.000 άηνκα πδξνγφλνπ ζην ζχκπαλ ππάξρνπλ πεξίπνπ 1.000 άηνκα 

ειίνπ, 6 άηνκα νμπγφλνπ θαη 1 άηνκν άλζξαθα, θαη ηα άηνκα φισλ ησλ 

ππφινηπσλ ζηνηρείσλ καδί είλαη αθφκε ιηγφηεξα απφ ηα άηνκα ηνπ άλζξα-

θα», επνκέλσο πσο πξνήιζε απηφ ην θελφ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο χιεο, 

αιιά θαη κέζα ζην ίδην ην άηνκν, φηαλ ε αληίζηνηρε ελέξγεηα πνπ ζα έπξε-

πε λα έρνπλ απηά ηα ίδηα ηα άηνκα ζα έπξεπε λα θαηέθιπδαλ φιν ην ζχ-

κπαλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ελεξγή ελέξγεηα, γηα γελεζηνπξγφ ελέξγεηα θαη 

γηα δεκηνπξγφ ελέξγεηα; Θα έπξεπε, ζπγθξηηηθά ε ελέξγεηα κε ηελ χιε, ε-

θφζνλ δειαδή ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξε ε ελέξγεηα λα θπξηαξρνχζε παληνχ 

ζε φιν ην ζχκπαλ θαη ην ζχκπαλ καο λα γέκηδε απφ ηέηνηα ελέξγεηα, ε ν-

πνία ζα «θνχζθσλε» θαη ζα γέκηδε παληνχ ην ζχκπαλ απ’ άθξε ζε άθξε 

ηνπ.  

Δμάιινπ, φηαλ κηα ηέηνηα κε καζεκαηηθή αθξίβεηα «γλσξίδεη» λα δε-

κηνπξγεί έλα ζχκπαλ ηέηνησλ δηαζηάζεσλ, πσο είλαη δπλαηφ λα ραζεί θαη 

λα αξαησζεί ηφζν θαη λα αθήζεη ην ίδην ην ζχκπαλ λα δηαζηαιεί π.ρ. κέρξη 

ην άπεηξν, θαη λα ραζεί επνκέλσο, αθνχ κε καζεκαηηθφ ηξφπν είλαη ελέξ-

γεηα πνπ κφλν δεκηνπξγία παξάγεη θαη φρη απψιεηεο θαη ζάλαην; 
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2) «ηε ζπλέρεηα, ν Γθάκνθ πήξε ηηο κεηξήζεηο ηνπ Υακπι γηα ηε δηα-

ζηνιή ηνπ ζχκπαληνο θαη γχξηζε ην ξνιφη πξνο ηα πίζσ ψζηε ην ζχκπαλ λα 

αξρίζεη λα ζπζηέιιεηαη. Σν ζπζηειιφκελν ζχκπαλ γηλφηαλ ηνπ Γθάκνθ 

φιν θαη πην ππθλφ θαζψο πξνζέγγηδε ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο, θαη ν ίδηνο 

θαηάθεξε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηηθά απιέο καζεκαηηθέο ζρέζεηο γηα λα 

ππνινγίζεη ηε κέζε ππθλφηεηα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην παξειζφλ. Ζ 

ζπκπίεζε ηεο χιεο ζπλήζσο δεκηνπξγεί ζεξκφηεηα –απηφο είλαη ν ιφγνο 

πνπ κηα ηξφκπα πνδειάηνπ ζεξκαίλεηαη, φηαλ ζπκπηέδεη αέξα, κεηά απφ 

ιίγα ιεπηά ιεηηνπξγίαο. πλεπψο, ν Γθάκνθ θαηάθεξε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

επίζεο ζρεηηθά απιέο έλλνηεο θαη θαλφλεο θπζηθήο γηα λα δείμεη φηη φζν πην 

λεαξφ θαη ζπκπηεζκέλν ήηαλ ην ζχκπαλ ηφζν πην δεζηφ ζα ήηαλ απφ ην 

ζεκεξηλφ. Με ιίγα ιφγηα, ν Γθάκνθ βξήθε φηη κπνξνχζε λα ππνινγίζεη 

εχθνια ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ ζχκπαληνο ζε νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή ιίγν κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ (ζεξκφ θαη ππθλφ) κέρξη ζή-

κεξα (ςπρξφ θαη δηαζηαικέλν)». 

Ζ απνξία είλαη αλ πνηέ ππήξμε απηή ε ζπκπίεζε θαηά ηνλ ηξφπν πνπ 

πξναλαθέξεηαη, εθφζνλ απηή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ πιεπξάο 

ελέξγεηαο πφζν ηξνκαθηηθά ηζρπξή ήηαλ ψζηε λα παξάμεη έλα ηέηνην γη-

γάληην ζχκπαλ. Με άιια ιφγηα, αλ κπνξεί ν θαζέλαο λα ρξεζηκνπνηεί ηέ-

ηνηεο ππνζέζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ θάζε ηη λνεηφ πνπ ε ίδηα ε θχζε καο δη-

δάζθεη φηη ππήξρε θάπνηε, γηαηί ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ θαλ 

ζηελ ινγηθή θαλελφο αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα επηθξαηνχλ ζην ζχ-

κπαλ. 

 

3) «Οη αζηξνλφκνη θαηάθεξαλ λα βξνπλ πνηεο ππξεληθέο αληηδξάζεηο 

ζπλέβαηλαλ ζην εζσηεξηθφ ησλ αζηέξσλ, κφλν θαη κφλν επεηδή γλψξηδαλ 

ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ήιηνπ». 

Ζ απνξία είλαη ην πψο κπνξεί θαλείο λα ζπιινγηζηεί θάηη ηέηνην, φηαλ 

δελ γλσξίδεη φρη κφλνλ αλ έγηλε πνηέ Μεγάιε Έθξεμε, αιιά θαη θαηά πην 

ηξφπν απηή έγηλε. Δδψ, δελ πξνθχπηεη φηη έγηλε, δειαδή, κεγάιε έθξεμε 

θαη κάιηζηα ηφζν κεγάιε πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζχκπα-

ληνο πνπ βιέπνπκε, επεηδή απιά δελ ππάξρεη ε αληίζηνηρεο κνξθήο ελέξ-

γεηα, απφ φιεο ηηο γλσζηέο καο ελέξγεηεο φζεο βιέπνπκε άκεζα ή φζεο 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε κε βάζε ηα απνηππψκαηα πνπ αθήλνπλ απηέο 

απφ ηελ παξνπζία ηνπο. 

 

4) «Σν πξψην βήκα ηεο έξεπλαο ηνπ Γθάκνθ γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο 

ππξελνζχλζεζεο ζηε Μεγάιε Έθξεμε ήηαλ ε ππφζεζε φηη ε αθξαία ζεξ-

κφηεηα ηνπ πνιχ πξψηκνπ ζχκπαληνο ζα έπξεπε λα έρεη ζξπκκαηίζεη φιε 

ηελ χιε ζηελ πην ζηνηρεηψδε κνξθή ηεο. Έηζη ππέζεζε φηη νη αξρηθέο ζπ-

ληζηψζεο ηνπ ζχκπαληνο ζα έπξεπε λα είλαη μερσξηζηά πξσηφληα, λεηξφληα 

θαη ειεθηξφληα, ηα πην ζεκειηψδε ζσκαηίδηα πνπ γλψξηδαλ νη θπζηθνί ε-

θείλε ηελ επνρή. Ο Γθάκνθ νλφκαζε απηφ ην κείγκα «ylem» (άη-ιεκ), κηα 

ιέμε πνπ ζπλάληεζε αλαπάληερα ζην Λεμηθφ Οπέκπζηεξ. Απηή ε με-

ρσξηζηή ιέμε ησλ κεζαησληθψλ αγγιηθψλ ζεκαίλεη «ε αξρέγνλε νπζία απφ 
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ηελ νπνία ζρεκαηίζηεθαλ ηα ζηνηρεία» - κηα ηέιεηα πεξηγξαθή ηε δεζηήο 

ζνχπαο λεηξνλίσλ, πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. Έλα πξσηφλην ηζνδπλακεί 

κε έλαλ ππξήλα πδξνγφλνπ, θαη κε ηελ πξνζζήθε ελφο ειεθηξνλίνπ γίλεηαη 

πιήξεο άηνκν πδξνγφλνπ». 

Ζ απνξία είλαη: πσο είλαη δπλαηφλ κε κηα έθξεμε, φζν κεγάιε θη αλ εί-

λαη λα πξνθχςνπλ ηαπηφρξνλα πξσηφληα, ειεθηξφληα θαη λεηξφληα θαη λα 

γίλεη έηζη ε πξψηε ζνχπα ηεο χιεο ζην ζχκπαλ; Γηαηί, φζεο εθξήμεηο κηαο 

νπνηαζδήπνηε θνπθίδαο θη αλ θάλεη θαλείο κε θάπνην κέζνλ, δελ κπνξεί λα 

παξάμεη χιε θαη κάδα απφ ην ηίπνηε, απφ κηα θνπθίδα ελέξγεηαο δειαδή 

πνπ δελ αληηζηνηρεί ελεξγεηαθά κε ηελ ηζνδπλακία ηεο ζε φιν ην ζχκπαλ. 

Γηα λα γίλεη επνκέλσο, ιέλε, εθηθηή κηα ηέηνηα ηζνδπλακία ηεο ζπλνιηθήο 

ππάξρνπζαο κάδαο ηνπ ζχκπαληνο κε ηελ ππάξρνπζα αξρηθή θνπθίδα, ε-

μαηηίαο ηεο νπνίαο πξνήιζε ε κεγάιε έθξεμε, ζα έπξεπε απηή ε αξρέγνλε 

θνπθίδα λα ήηαλ αθαηαλφεηα κεγάιε ζε ελέξγεηα. Καη γελλάηαη ην εξψηε-

κα: Αθφκε θη αλ ήηαλ αθαηαλφεηα ηφζν κεγάιε απηήλ ε αξρέγνλε θνπθί-

δα, πσο δεκηνχξγεζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κάδεο, αθνχ νη κάδεο ησλ πξσ-

ηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ δελ είλαη δηαθνξεηηθέο κφλνλ σο πξνο ην βά-

ξνο ηνπο, αιιά θαη σο πξνο ηα ειεθηξηθά ηνπο θνξηία; 

Δπίζεο, ζηελ ζπλέρεηα ηνπ ακέζσο πην πάλσ αλαθέξζεθε ην εμήο: «Χ-

ζηφζν, ην πξψηκν ζχκπαλ ήηαλ ηφζν ζεξκφ θαη ηφζν γεκάην κε ελέξγεηα 

ψζηε ηα ειεθηξφληα θηλνχληαλ πνιχ γξήγνξα θαη ήηαλ αδχλαην λα πξν-

ζθνιιεζνχλ ζε θάπνηνλ ππξήλα». Απφ εδψ πξνθχπηεη φηη δελ κπνξεί λα 

πξνήιζαλ ππξήλεο αηφκσλ ζην πξψηκν εθείλν ζχκπαλ, επεηδή αθξηβψο ηφ-

ηε ηα ειεθηξφληα θηλνχληαλ πάξα πνιχ γξήγνξα…  

 

5) «Με ιίγα ιφγηα, ε ππξελνζχλζεζε κπνξνχζε λα ζπκβεί κφλνλ φηαλ 

ην ζχκπαλ ήηαλ ςπρξφηεξν απφ κεξηθά ηξηζεθαηνκκχξηα βαζκνχο θαη ζεξ-

κφηεξν απφ κεξηθά εθαηνκκχξηα βαζκνχο». 

Τπάξρεη άξαγε, θάπνπ ζην ζχκπαλ κηα παξφκνηα θαηάζηαζε πνπ λα 

κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηέηνηεο ηεξάζηηεο κεηαβνιέο; 

Πσο δειαδή πξνθχπηεη φηη ειάρηζην ρξφλν κπνξεί λα ππήξμε ζεξκν-

θξαζία ψζηε ην ζχκπαλ λα ήηαλ ςπρξφηεξν απφ κεξηθά ηξηζεθαηνκκχξηα 

βαζκνχο θαη ζεξκφηεξν απφ κεξηθά εθαηνκκχξηα βαζκνχο;  

Πσο είλαη δπλαηφ δειαδή ζε έλα κηθξφ κφιηο ζχκπαλ, ειάρηζην ζε δηα-

ζηάζεηο, λα έρνπκε ηέηνηεο ηεξάζηηεο ελαιιαγέο ζεξκνθξαζίαο; Τπήξμα 

πνηέ απηέο ή καο βνιεχεη γηα λα ζεκειηψζνπκε άηνπα ζεσξίεο ηηο νπνίεο 

έρνπλ θάλεη ζεκαία, σο πξνο ηελ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ; 

 

6) «Πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα, νη αζηξνθπζηθνί είραλ θαηαθέξεη λα δεί-

μνπλ φηη νη αζηέξεο απηνηξνθνδνηνχληαλ κεηαηξέπνληαο πδξνγφλν ζε ή-

ιην, φκσο εμαηηίαο ηνπ πνιχ αξγνχ ξπζκνχ ησλ αζηξηθψλ ππξεληθψλ αληη-

δξάζεσλ, ε αζηξηθή ππξελνζχλζεζε δηθαηνινγνχζε κφλν έλα κηθξν-

ζθνπηθφ πνζνζηφ ηνπ ειίνπ πνπ γλσξίδακε φηη ππήξρε. Ο Άιθεξ θαηάθεξε 

λα εμεγήζεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ειίνπ ππνζέηνληαο φηη είρε ζπκβεί κηα 

Μεγάιε Έθξεμε. Δπξφθεηην γηα ην πξψην ζεκαληηθφ ζξίακβν ηνπ κνληέ-
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ινπ ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο απφ ηφηε πνπ ν Υακπι είρε παξαηεξήζεη θαη 

κεηξήζεη ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ γαιαμηψλ πξνο ην εξπζξφ». 

Βιέπνπκε δειαδή φηη εθεί πνπ νη επηζηήκνλαο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμε-

γήζεη θάπνην πξάγκα, βάδεη κηα ππφζεζε, γηα ηελ νπνία ππφζεζε δελ π-

πάξρεη θάηη αληίζηνηρν ζην ζχκπαλ, θάηη πνπ λα απνδεηθλχεη ή λα ηεο 

κνηάδεη ζην ζεκεξηλφ καο ζχκπαλ, θάπνην ηεθκήξηφ ηεο. 

Γη’ απηφ ιέκε φηη πνιιέο θνξέο φηαλ ν επηζηήκνλεο βξίζθεηαη κπξνζηά 

ζε κηα αδηέμνδε θαηάζηαζε, πεξλάεη-ρξεζηκνπνηεί κηα ππφζεζε πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε ινγηθά αίηηα. 

Σειηθά, πσο πξνήιζε ην πδξνγφλν ζηνλ θφζκν θαη κάιηζηα ζε ηφζν κε-

γάιε πνζφηεηα, δελ καο ην εμεγεί ε Μεγάιε Έθξεμε. Γη’ απηφ ιέκε φηη 

φηαλ ζέιεηο σο δεδνκέλν θάηη πνπ δελ κπνξείο λα ην εμεγήζεηο, δελ κπν-

ξείο λα πξνρσξήζεηο κε βάζε απηφ παξαπέξα ηελ ζεσξία ζνπ.  

 

7) Σέινο, λα πνχκε φηη ε Μεγάιε Έθξεμε δελ εμεγεί πσο πξνήιζε απηή 

ε κηθξή θνπθίδα ελέξγεηαο πνπ απνηέιεζε ηελ απαξρή ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

ηεο δηαζηνιήο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Γελ εμεγεί δειαδή πσο δεκηνπξ-

γήζεθε θαη πσο πξνέθπςε απηφ ην κηθξφ ζεκείν-θφθθνο απφ ην νπνίν δε-

κηνπξγήζεθε ε αξρηθή ζνχπα πξσηνλίσλ-λεηξνλίσλ, κε κέγεζνο φζν έλα 

πνξηνθάιη, θαη ζηε ζπλέρεηα φιν ην ζχκπαλ.  

Ζ ζεκεξηλή δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληνο δειαδή δελ ζεκαίλεη φηη απηφ 

πξνήιζε κε ηνλ ηξφπν ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο, επεηδή δειαδή ην βιέπνπκε 

πνπ δηαζηέιιεηαη. Δκείο εμεγήζακε φηη ην ζχκπαλ ηελ κηα δηαζηέιιεηαη 

θαη ηελ άιιε ζπζηέιιεηαη δεκηνπξγψληαο ηηο ζπκπάληεηεο εκέξεο θαη ηηο 

ζπκπάληεηεο λχρηεο θαη αηηηνινγήζακε φια φζα αλαθέξακε.  

 

Να κε επαλαιάβνπκε εδψ ηηο ελζηάζεηο ηνπ δηάζεκνπ αζηξνθπζηθνχ 

Υφθηλο γηα ην ζέκα ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο θαη λα κε επεθηαζνχκε πεξηζ-

ζφηεξν, αιιά λα πξνρσξήζνπκε. 
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22. Η εμήγεζε ηεο έιμεο όισλ ησλ αθηηλνβνιηώλ από ην κέιαλ ζώ-

κα, αιιά θαη ηεο αλάθιαζήο ησλ από απηό. 

Η εμήγεζε ηεο έθιπζεο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ από ηα δηάθνξα 

ζώκαηα θαη ε παξαγσγή ησλ ρξσκάησλ-αθηηλνβνιηώλ. 

 

 

 

«ΦΩ ΑΠΟ ΔΝΑ ΜΑΤΡΟ ΩΜΑ 

Ζ ζεσξία θαη ε γιψζζα πνπ ρξεηάδνληαλ – ε θβαληνκεραληθή – ήηαλ 

αθφκε ππφ αλάπηπμε ζηα εξγαζηήξηα θπζηθήο ηεο Δπξψπεο. Ο ζρεκαηη-

ζκφο ηεο είρε αξρίζεη ζην ηέινο ηνπ αηψλα κε ηελ εξγαζία ηνπ Μαμ Πιαλθ, 

ελφο Γεξκαλνχ ζεσξεηηθνχ θπζηθνχ πνπ δίδαμε ζην Βεξνιίλν. Ο Πιαλθ 

είρε παξαθηλεζεί απφ έλα ζεκειηψδεο πξφβιεκα πνπ είρε ζρέζε κε ηελ α-

θηηλνβνιία απφ ην ιεγφκελν κέιαλ ζψκα. 

Οη επηζηήκνλεο ήμεξαλ φηη ην ρξψκα ηνπ θσηφο πνπ εθπέκπεη έλα ζψκα 

– ε πεξηνρή κήθνπο θχκαηνο – έρεη ζρέζε κε ην πιηθφ θαη ηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ ζψκαηνο. Καηά βάζε, ην κπιε ρξψκα κε κηθξά κήθε θχκαηνο ππεξέρεη 

ζην θάζκα πνιχ ζεξκψλ αληηθεηκέλσλ. Σν θφθθηλν, ή ηα κεγάια κήθε θχ-

καηνο, πξνδίδνπλ ιηγφηεξε ζεξκφηεηα. Αληηπξνζσπεχνληαη επίζεο θαη άι-

ια κήθε θχκαηνο θαηά θαλφλα φκσο θάζε ζεξκνθξαζία ζπζρεηίδεηαη κε 

έλα επηθξαηέζηεξν κήθνο θχκαηνο πνπ δίλεη ζε έλα αληηθείκελν πνπ αθηη-

λνβνιεί  ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα. Γηα λα απινπνηήζνπλ ηελ αλάιπζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο, νη επηζηήκνλεο ηνπ 19νπ αηψλα είραλ εμνξθίζεη ην κέιαλ 

ζψκα. Αληίζεηα πξνο ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα, απηή ε θαληαζηηθή ν-

ληφηεηα απνξξνθά αθηηλνβνιία φισλ ησλ ζπρλνηήησλ – θαζηζηψληαο ην 

εληειψο καχξν. Δθπέκπεη επίζεο αθηηλνβνιία φισλ ησλ ζπρλνηήησλ, αλε-

μάξηεηα απφ ηε ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ. Οη πεηξακαηηζηέο είραλ δεκηνπξγήζεη 

έμππλεο ζπζθεπέο γηα αλ πξνζεγγίζνπλ απηή ηε ζεσξεηηθή θαηαζθεπή ζηα 

εξγαζηήξηα θαη είραλ κάζεη πνιιά γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο 

ηνπ καχξνπ ζψκαηνο. Δθείλν πνπ ηνπο έιεηπε ήηαλ κηα ζεσξία γηα λα πξν-

βιέπνπλ ηελ θαηαλνκή ή ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θάζκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο 

ηνπ καχξνπ ζψκαηνο, δειαδή ην πνζφ ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ απνδίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο πίζηεπαλ φηη ην θιεηδί ηνπ πξνβιήκαηνο 

βξίζθεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ειεθηξνκαγλεηη-

θήο αθηηλνβνιίαο θαη χιεο. ηα 1900, φηαλ ν Πιαλθ αζρνιήζεθε κε ην 

πξφβιεκα, ε απνδεθηή ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ηνπ θσηφο ππν-

ζηήξηδε φηη ην θσο ήηαλ θπκαηηθφ θαηλφκελν θαη φηη ε χιε – πνπ πεξηείρε 

κηθξά ειεθηξηζκέλα ζψκαηα ή ζσκαηίδηα – αθηηλνβνινχζε ελέξγεηα κε ηε 

κνξθή θσηεηλψλ θπκάησλ φηαλ απηά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα επηηαρχ-

λνληαλ. Ζ απνδεθηή γλψζε ζπλεγνξνχζε επίζεο φηη ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο 

πνπ αθηηλνβνιείηαη απφ έλα επηηαρπλφκελν θνξηηζκέλν ζσκάηην κπνξνχζε 

λα αλήθεη νπνπδήπνηε κέζα ζε κία ζπλερή πεξηνρή. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ καχξνπ ζψκαηνο ν 

Πιαλθ θαληάζηεθε ηα θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα ζαλ κηθξνχο δνλεηέο, πνπ 
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επηηαρχλνληαη θαη επηβξαδχλνληαη ζπλερψο κε απιφ, νκαιφ ηξφπν ζαλ λα 

ήηαλ πξνζαξκνζκέλα ζε έλα αβαξέο ειαηήξην. Μέρξη εδψ ήηαλ κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο θπζηθήο ηνπ 19νπ αηψλα. Σφηε φκσο έθαλε κηα ξηδηθή παξέθ-

θιηζε. 

Τπνινγίδνληαο ην ηζνδχγην ηεο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ ππνηηζέκελσλ δν-

λεηψλ θαη ηεο απνξξνθνχκελεο θαη εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο, ν Πιαλθ 

βξήθε φηη έπξεπε λα δερηεί ηελ χπαξμε ησλ θβάληα ή νξηζκέλσλ κηθξψλ 

θιαζκάησλ ελέξγεηαο αληίν γηα ηε ζπλερή πεξηνρή ησλ πηζαλψλ ελεξγεηψλ. 

Καζφξηζε φηη έλα θβάληνπκ ελέξγεηαο είλαη ε ζπρλφηεηα ηεο ηαιάλησζεο 

πνιιαπιαζηαζκέλε κε αλ κηθξφ αξηζκφ πνπ έγηλε γλσζηφο σο ζηαζεξά ηνπ 

Πιαλθ. Με βάζε απηέο ηηο παξαδνρέο, νη καζεκαηηθνί ηνπ ππνινγηζκνί 

πξφβιεςαλ ηέιεηα ηελ αθηηλνβνιία ηνπ θάζκαηνο ηνπ καχξνπ ζψκαηνο. Ο 

Πιαλθ πνηέ δελ δηαηχπσζε κηα νπζηαζηηθή εξκελεία ησλ θβάληα θαη έηζη 

ην ζέκα εθθξεκνχζε σο ην 1905  νπφηε ν Ατλζηάηλ βαζηδφκελνο ζηελ εξ-

γαζία ηνπ Πιαλθ, δεκνζίεπζε ην ζεσξία ηνπ γηα ην γλσζηφ σο θσηνειε-

θηξηθφ θαηλφκελν (επάλσ). Με δεδνκέλνπο ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Πιαλθ, 

ν Ατλζηάηλ απέδεημε φηη ηα θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα - πνπ ηφηε ηα ζεσξνχ-

ζαλ σο ειεθηξφληα - έπξεπε λα απνξξνθνχλ θαη λα εθπέκπνπλ ελέξγεηα ζε 

νξηζκέλα θβάληα πνπ ήηαλ αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα ηνπ θσηφο ή ηεο α-

θηηλνβνιίαο. Σν 1930 νη αξρέο ησλ θβάληα έβαιαλ ηα ζεκέιηα ηεο λέαο θπ-

ζηθήο. 

Ζ θπκαηηθή ζεσξία ηνπ θσηφο δελ θαηλφηαλ λα ζπκθσλεί κε ηελ ηδέα 

ηεο ελέξγεηαο ζε παιέηα, φκσο ε παξαδνζηαθή αληίιεςε είρε αξθεηέο ελ-

δείμεηο κε ην κέξνο ηεο. Σν θσο κπνξνχζε λα δεκηνπξγεί θαηλφκελα ζπκ-

βνιήο φπσο νη ηεκλφκελεο νκάδεο νκφθεληξσλ ξπηίδσλ ζηελ επηθάλεηα 

κηαο ιίκλεο (ζει. 73). Δμάιινπ, ε θπκαηηθή ζεσξία είρε πξφζθαηα επηβε-

βαησζεί απφ ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ξαδηνθπκάησλ, κηα αφ-

ξαηε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηζκνχ. Ο ίδηνο ν Πιαλθ δελ ήηαλ πξφζπκνο λα 

δερηεί ηελ πηζαλφηεηα φηη ε ελέξγεηα αθηηλνβνιείηαη θαηά παθέηα. Βαζ-

κηαία φκσο απηφο θαη άιινη ζεσξεηηθνί ζπκθψλεζαλ φηη ε ζεσξία ηεο α-

θηηλνβνιία ηνπ καχξνπ ζψκαηνο βαζίδεηαη ζε θάπνην είδνο αζπλέρεηαο – 

είηε ζηε ζρέζε κεηαμχ ειεθηξνλίσλ θαη αθηηλνβνιίαο ή ζην ίδην ην θσο. 

Σειηθά απηέο νη εμειίμεηο ζπλέθιηλαλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν κν-

ληέιν ηνπ αηφκνπ. κσο ε δηαδηθαζία ήηαλ απνζπαζκαηηθή θαη φρη πάλα 

άκεζε. Έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο κειέηεο ηεο αηνκηθήο δνκήο ήηαλ 

ν Έξλεζη Ράδεξθνξλη ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο επηζηεκνληθέο α-

λαθαιχςεηο….».  

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 63-65. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «…νη επηζηήκνλεο ηνπ 19νπ αηψλα είραλ 

εμνξθίζεη ην κέιαλ ζψκα. Αληίζεηα πξνο ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα, απηή 

ε θαληαζηηθή νληφηεηα απνξξνθά αθηηλνβνιία φισλ ησλ ζπρλνηήησλ – 

θαζηζηψληαο ην εληειψο καχξν. Δθπέκπεη επίζεο αθηηλνβνιία φισλ ησλ 

ζπρλνηήησλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ».  

Δμεγήζακε φηη ην καχξν ρξψκα ζεκαίλεη ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία έι-

θνληαη, αιιά κεηά απφ άπσζε πνπ πξνεγήζεθε (κεηά απφ πίεζε, ζπκπίεζή 

ζεξκφηεηά ηνπο).  

Με άιια ιφγηα έρνπκε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ πνπ έιθνληαη, αθνχ πξηλ είραλ ππνζηεί άπσζε. Αλ ινηπφλ απ-

ηή ε ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ είλαη αξθεηή, έιθνληαη θαη δεκηνπξ-

γνχλ ην καχξν ρξψκα.  

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην κέιαλ ζψκα έιθεη φιεο ηηο αθηηλνβνιίεο, ε-

πεηδή αθξηβψο πεξηέρεη θαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ, αιιά θαη ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Δπίζεο, ιφγσ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ απσζεί φιεο ηηο άιιεο αθηηλν-

βνιίεο αθνχ ε θαζεκηά ηνπο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα. Έηζη, φπνηα θαη λα πέ-

ζεη πάλσ ηνπ αλαθιάηαη, αθνχ ην κέιαλ ζψκα θέξεη θαη ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ αιιά θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

 

2) Αλαθέξζεθε φηη: «Οη επηζηήκνλεο ήμεξαλ φηη ην ρξψκα ηνπ θσηφο 

πνπ εθπέκπεη έλα ζψκα – ε πεξηνρή κήθνπο θχκαηνο – έρεη ζρέζε κε ην 

πιηθφ θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. Καηά βάζε, ην κπιε ρξψκα κε κη-

θξά κήθε θχκαηνο ππεξέρεη ζην θάζκα πνιχ ζεξκψλ αληηθεηκέλσλ. Σν 

θφθθηλν, ή ηα κεγάια κήθε θχκαηνο, πξνδίδνπλ ιηγφηεξε ζεξκφηεηα. Α-

ληηπξνζσπεχνληαη επίζεο θαη άιια κήθε θχκαηνο θαηά θαλφλα φκσο θάζε 

ζεξκνθξαζία ζπζρεηίδεηαη κε έλα επηθξαηέζηεξν κήθνο θχκαηνο πνπ δίλεη 

ζε έλα αληηθείκελν πνπ αθηηλνβνιεί  ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα». 

Δμεγήζακε φηη ε θάζε αθηηλνβνιία, φηαλ δεκηνπξγείηαη κε θπζηθφ ηξφ-

πν, είλαη δεχγνο ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη πνηέ δελ ππάξρεη απιά θαη κφλνλ 

ην έλα είδνο ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Έηζη, ην κπιε ρξψκα ζεκαίλεη φηη εθεί έρνπκε ηζρπξφηεξα ηα θνξηία ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Αληίζεηα, ην θφθθηλν ρξψκα ζεκαίλεη φηη έρνπκε κηθξφηεξε ηελ ελέξ-

γεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ε-

ιεθηξνλίσλ. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ φζν πην κεγαιψλεη ε ζεξκφηεηα ηφζν πνην πνιχ 

αθηηλνβνιεί πξνο ην κπιε έλα ζψκα, ελψ φηαλ ιηγνζηεχεη ε ζεξκφηεηα ηφ-

ζν αθηηλνβνιεί πξνο ην θφθθηλν. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή φζν απμάλεη ε 

ζεξκφηεηα ηφζν πην πνιχ παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 
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Αλ ιάβνπκε ππφςε καο φκσο φηη ην νμπγφλν θέξεη ηζρπξφηεξν ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, 

απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξάζηλν ρξψκα ηνπ θάζκαηνο ζεκαίλεη φηη εθεί έ-

ρνπκε ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  Έηζη, εδψ ε αθηηλνβνιία δελ δεκηνπξγείηαη κε 

θπζηθφ ηξφπν, ελλνψληαο φηη απμάλνπκε ηελ ζεξκφηεηα ζηελ χιε θαη πα-

ξάγεηαη ην πξάζηλν ηφηε ρξψκα. 

Αλ επίζεο ζθεθηνχκε φηη ην πδξνγφλν θέξεη π.ρ. ηζρπξφηεξν ην καγλε-

ηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ (αθνχ 

αλ είρε ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζα είρε πξάζηλνη ρξψκα, φπσο πξνείπακε κφ-

ιηο παξαπάλσ), αθνχ θέξεη πνιιά πξσηφληα ζηελ κάδα ηνπ, απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην γαιάδην ρξψκα ζεκαίλεη ηελ χπαξμε ηζρπξνχ καγλεηηθνχ-

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θνξηίνπ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Δπεηδή φια ηα ζψκαηα θέξνπλ πξσηφληα θαη ειεθηξφληα, θέξνπλ δε-

ιαδή ηέηνηα θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ, αλάινγα ηψξα κε ηελ ζεξκν-

θξαζία εθιχνληαη απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα απφ απηά ηα ζψκαηα. 

 

3) Κβάληα ελέξγεηαο. Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Με δεδνκέλνπο ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ Πιαλθ, ν Ατλζηάηλ απέδεημε φηη ηα θνξηηζκέλα ζσκα-

ηίδηα - πνπ ηφηε ηα ζεσξνχζαλ σο ειεθηξφληα - έπξεπε λα απνξξνθνχλ θαη 

λα εθπέκπνπλ ελέξγεηα ζε νξηζκέλα θβάληα πνπ ήηαλ αλάινγα κε ηελ ζπ-

ρλφηεηα ηνπ θσηφο ή ηεο αθηηλνβνιίαο». 

Δμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα ηε  κηα έιθνληαη θαη ηελ  άιιε α-

πσζνχληαη. Γελ έιθνληαη δειαδή ζπλερψο, νχηε απσζνχληαη ζπλερψο θαη 

απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ έρνπκε θαηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ηελ παξαγσγή 

θσηφο θαη κεηά έρνπκε ηελ παξαγσγή ζθφηνπο. 

Έηζη, εμεγείηαη ε εθπνκπή ηνπ θσηφο θαηά πεξηνδηθέο πνζφηεηεο ε-

λέξγεηαο ή θαηά θχκαηα, θαη φρη θαηά ζπλερφκελεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο, 

αιιά θαηά αζπλέρεηεο. 

 

Ζ ίδηα ε θχζε ηνπ θσηφο επνκέλσο, είλαη ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα πνπ έι-

θνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα. Σέηνηα κηθξνζσκαηίδηα είλαη κηθξνηεκάρηα πνπ 

απνζπάεη ην θσο απφ ηα πιηθά πάλσ ζηα νπνία πέθηεη θαη εμαηηίαο ησλ ν-

πνίσλ θαη ρξσκαηίδεηαη. Απηά ηα κηθξνζσκαηίδηα ή ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα 

πξνθαινχληαη ιφγσ ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ θσηφο κε ηηο επηθάλεηεο ζηηο ν-

πνίεο πέθηεη κε νξκή ελέξγεηαο (θσηφληα ελέξγεηαο εμεγήζακε θαη θσηφ-

ληα κάδαο, φηη έρεη ην θσο). 

Έηζη, αλ ην θσο πέζεη πάλσ ζε έλα πιηθφ πνπ θέξεη π.ρ. πξάζηλν ρξψκα, 

ζα πξνθαιέζεη ζξπκκαηηζκνχο ζηελ επηθάλεηά ηνπ, θαη κέξνο απφ απηά ηα 

ζξαχζκαηα πνπ δελ είλαη άιια απφ κηθξνζσκαηίδηα πξσηνλίσλ, ειεθηξν-

λίσλ, λεηξνλίσλ, ζα έιμεη καδί ηνπ. 
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Ο ΑΪΝΣΑΙΝ ΚΑΙ ΣΟ ΦΩΣΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ 

 

«… Σν 1902 ν Φίιηπ Λέλαξλη, θαζεγεηήο θπζηθήο ζην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Κηέινπ, απέδεημε φηη φηαλ δπλάκσλε ηελ ιακπξφηεηα ηνπ θσηφο πνπ 

θηππνχζε ην κέηαιιν πξνθαινχζε ηελ έμνδν κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ειε-

θηξνλίσλ αιιά δελ επεξέαδε ηελ ελέξγεηά ηνπο θαηά ηνλ αλακελφκελν 

ηξφπν.Πξνθαλψο ε ελέξγεηά ηνπο εμαξηηφηαλ φρη απφ ηελ έληαζε αιιά απφ 

ηε ζπρλφηεηα ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο. Κφθθηλν θσο ρακειήο ζπρλφηε-

ηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ιακπξφηεηά ηνπ, ζπάληα εμέπεκπε ειεθηξφληα, 

ελψ κπιε θαη ππεξηψδεο θσο πςειήο ζπρλφηεηαο  - αλεμάξηεηα απφ ην 

πφζν ακπδξφ ήηαλ - πξνθαινχζε ζρεδφλ πάληα εθπνκπή. χκθσλα κε ηελ 

θιαζηθή θπζηθή, πνπ βιέπεη ην θσο ζαλ θπκαηηθφ θαηλφκελν, ηα α-

πνηειέζκαηα ήηαλ αδηαλφεηα. 

Ο Άικπεξη Ατλζηάηλ αζρνιήζεθε κε ην πξφβιεκα ιίγα ρξφληα αξγφηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ ζεσξηψλ ηνπ Μαμ Πιαλθ γηα ηελ α-

θηηλνβνινχκελε ελέξγεηα. ε κηα ηνικεξή πξνέθηαζε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

Πιαλθ. Ο Ατλζηάηλ πξφηεηλε φηη ην θσο ήηαλ θηηαγκέλν κάιινλ απφ ζσ-

καηίδηα (πνπ ιέγνληαη ηψξα θσηφληα) θαη φρη απφ θχκαηα. Απηφ, είπε, ζα 

εμεγνχζε θαζαξά ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν. Κάζε θσηφλην ζα πεξηείρε 

έλα νξηζκέλν πνζφ ελέξγεηαο. Φσηφληα ζε πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο ζα πε-

ξηέρνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ εθείλα ζε ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο. π-

γθεθξηκέλα ειεθηξφληα ζηηο κεηαιιηθέο πιάθεο ζα απνξξνθνχζαλ ηελ ε-

λέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ θσηνλίσλ. Αλ ε ελέξγεηα απηή ήηαλ αξθεηά πςε-

ιή, ην εληζρπκέλν ελεξγεηαθά ειεθηξφλην ζα κπνξνχζε λα πεηάμεη ειεχζε-

ξν απφ ηελ πιάθα. Δπηπιένλ, επεηδή ην ιακπξφ θσο πεξηέρεη πεξηζζφηεξα 

θσηφληα απφ ην ακπδξφ θσο, ζα δνλνχζε θαη ζα μεθνιινχζε πεξηζζφηεξα 

ειεθηξφληα,. ε θάζε δεδνκέλε ζπρλφηεηα, φζν ιακπξφηεξν είλαη ην θσο, 

ηφζν ππθλφηεξν ην λέθνο θσηνλίσλ θαη κεγαιχηεξνο νη αξηζκφο ησλ ειεχ-

ζεξσλ ειεθηξνλίσλ…». 

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 64. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Δμεγήζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα-θεθάιαην φηη ην κπιε ρξψκα, ή 

ε κπιε αθηηλνβνιία, ζεκαίλεη ηζρπξφ καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

Απηά ινηπφλ έιθνπλ ειεθηξφληα ζην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν πνπ α-

λαθέξζεθε, επεηδή αθξηβψο θέξνπλ απμεκέλν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, κε ην νπνίν 

έιθνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ απφ ηα ειεθηξφληα θαη έηζη ηα έιθνπλ. 

Αληίζεηα, ην θφθθηλν ρξψκα, ή ε θφθθηλε αθηηλνβνιία, θέξεη αζζελή ηα 

θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-
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θηξνλίσλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ έιθεη αζζελψο ηα θνξηία ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ ειεθηξνλίσλ θαη έηζη δελ 

κπνξεί λα ηα έιμεη. 

Έηζη φζν ηζρπξφ απφ πιεπξάο έληαζεο θαη λα είλαη ην θφθθηλν ρξψκα, 

φζν θαη λα ιάκπεη, δελ κπνξεί λα έιμεη ηα ειεθηξφληα γηα ηνλ παξαπάλσ 

ιφγν. Ο ιφγνο είλαη φηη ε ελέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην θφθθηλν 

ρξψκα, φζν θαη λα απμεζεί ε έληαζή ηνπ, παξακέλεη ε ίδηα ζρεδφλ, αθνχ 

απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ήδε ππάξρνπλ ζε απηφ θάησ απφ νξηζκέλεο α-

λαινγίεο ελέξγεηαο, φπσο εμεγήζακε ζε άιιν θεθάιαην-ελφηεηα. Με άιια 

ιφγηα φζν θαη λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ θφθθηλσλ θσηνλίσλ πάιη θφθθηλα 

ζα καο δψζνπλ, επεηδή ρξψκαηα ηεο ίδηαο ζπρλφηεηαο πάιη ρξψκα κε ηελ 

ίδηα ζπρλφηεηα ζα καο δψζεη. 
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23. Η πεηξακαηηθή εμήγεζε όηη ην καύξν ρξώκα θέξεη ζεκειηώδε 

ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

Δθαξκνγή ζην αθηηλόκεηξν θαη ζην καύξν ρξώκα ηνπ ειηαθνύ ζπι-

ιέθηε. 

Η εμήγεζε ηνπ ζηξνβηιηζκνύ ζε κηα καύξε ηξύπα θ.ιπ. 

 

 

ηη ην θσο θέξεη ζεκειηψδε ηφληα ηα νπνία θέξνπλ  νκψλπκα καγλεηηθά 

θνξηία ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη απσζνχληαη, απηφ θαίλεηαη 

απφ ην αθηηλφκεηξν (ξαδηφκεηξν). 

Αο δνχκε ζρεηηθφ ζρφιην: 

 

«Αθηηλόκεηξν (ξαδηόκεηξν) 

Σν αθηηλφκεηξν ή ξαδηφκεηξν, ην νπνίν γηα πνιχλ θαηξφ ήηαλ θάηη ην 

αμηνπεξίεξγν θη εκθαληδφηαλ κφλν ζηηο βηηξίλεο ησλ νπηηθψλ, ζήκεξα ζην-

ιίδεη πνιιά θαηαζηήκαηα κεραλεκάησλ θη επηλνήζεσλ.  
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ζνη ην βιέπνπλ αλαξσηηνχληαη γηα ην ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη ηνλ εια-

θξφ κχιν κε ηα ηέζζεξα αινπκηλέληα πηεξχγηα  - καχξα απφ ηε κηα φςε -  

λα γπξίδεη αηέιεησηα κέζα ζηελ θιεηζηή γπάια ηνπ. Καη ηειηθά δηαπηζηψ-

λνπλ φηη είλαη ην θσο πνπ επεκβαίλεη θαη φηη φζν πην έληνλν είλαη απηφ, 

ηφζν πην γξήγνξα γπξίδεη ν κχινο. Καη αληίζεηα: φζν αδπλαηίδεη ην θσο, 

ηφζν επηβξαδχλεηαη ε θίλεζε ηνπ κχινπ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ βξίζθεηαη ζην φηη νη καχξεο φςεηο ησλ πηε-

ξπγίσλ απνξξνθνχλ ηελ αθηηλνβνιία, ελψ νη γπαιηζηεξέο ηελ αλαθινχλ. 

Οη καχξεο ινηπφλ δεζηαίλνληαη πεξηζζφηεξν θαη ηα κφξηα ηνπ αεξίνπ, πνπ 

ππάξρνπλ κέζα ζηε θηάιε, φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θελφ ζε κεγάιν βαζκφ, 

αλαπεδνχλ δσεξά θαη απσζνχλ κε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ηα καχξα πηεξχ-

γηα. 

Ο εθεπξέηεο ηνπ αθηηλνκέηξνπ Οπίιηακ Κξνπθο – ν άγγινο επηζηήκσλ 

πνπ αλαθάιπςε ηηο θαζνδηθέο αθηίλεο – είρε ππνζέζεη φηη ε πεξηζηξνθή 

ηνπ κχινπ νθεηιφηαλ ζηελ αθηηλνβνιία πνπ αζθνχζε ην θσο. Αιιά έθαλε 

ιάζνο, γηαηί ε αθηηλνβνιία απηή δελ είλαη αξθεηή. Αλ κέζα ζηε θηάιε δε-

κηνπξγεζεί πξνσζεκέλν θελφ, ην αθηηλφκεηξν δελ ιεηηνπξγεί. Καη απηφ 

απνδείρλεη ην ξφιν ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ». 

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

καηα. Έγρξσκε παηδηθή εγθπθινπαίδεηα. πγγξαθέαο: FernandLot. ρε-

δηαζηήο: HenriMercier. Έθδνζε LibfrairieHachette, 1967. Γηα ηελ Διιάδα 

– Διιεληθή Παηδεία Α.Δ. 1974, ζει. 182. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Έρνπκε εμεγήζεη φηη ην καχξν ρξψκα παξάγεηαη απφ ηελ έιμε ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ αθνχ πξψηα πεξάζνπλ κέζσ ηεο χιεο, θαη ζπκίδνπκε ην 

καχξηζκα ηεο νξνθήο ηνπ ζπηηηνχ καο, ή ην καχξηζκα ησλ αθηίλσλ Ραί-

ληγθελ (βιέπε ζρεηηθά). Απφ ην άιιν κέξνο ηεο χιεο, απφ ηελ έμνδφ ηνπο 

απφ απηήλ, παξάγεηαη ην καχξν ρξψκα. 

Σν καχξν ρξψκα ινηπφλ θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψ-

δε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά έιθνληαη κε ην ειηαθφ θσο, επεηδή θαη ην ειηαθφ θσο θέξεη επίζεο 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, σο α-

θηηλνβνιία (βιέπε ζρεηηθάφηη θαη ην καχξν ρξψκα ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε 

ζηα θσηνβνιηατθά έιθεηαη κε ηα ειηαθά ζεκειηψδε ηφληα, ηα νπνία ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη -απφ ηα ζεκεία ζπιινγήο ησλ- 

θαη απσζνχκελα θαηαιήγνπλ ζηηο δχν πιάθεο-εκηαγσγνί, θη απφ εθεί θα-

ηαιήγνπλ ζηα δχν θαιψδηα πνπ νδεγνχλ ζηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε). 

ε θάπνηα ζηηγκή θαζψο πνιιά ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη πνιιά 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαη ζηελ καχξε επηθάλεηα ησλ πηεξπ-

γίσλ ηνπ αθηηλφκεηξνπ, ηφηε απσζνχληαη (φπσο αθξηβψο θαη ζην καχξν 

ζψκα ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηα άθξα).  

Ζ άπσζή ηνπο απηή νθείιεηαη ζην φηη απμάλνπλ ηα θνξηία ηνπο θαη αξ-

ρίδνπλ ηφηε ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο λα απσζνχληαη. 
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Καζψο απσζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα καχξα πηεξχγηα, θαηεπζχλνληαη ζε αληίζεηεο 

θαηεπζχλζεηο, επεηδή αθξηβψο ε άπσζε κεηαμχ δχν νκψλπκσλ καγλεηηθά 

θνξηίσλ ζε δχν ζψκαηα, ηα θάλεη απηά λα θηλνχληαη θπθιηθά θαη κε αληί-

ζεηε ηελ θνξά πεξηζηξνθήο ηνπο. 

Έηζη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ ειηαθνχ θσηφο, θαζψο απσζνχληαη απφ ηηο καχξεο επη-

θάλεηεο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ αθηηλφκεηξνπ, θηλνχληαη πεξηζηξνθηθά πξνο 

αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. 

Γεκηνπξγείηαη ηφηε έλαο ζηξφβηινο ελέξγεηαο πνπ θηλείηαη πεξηζηξνθηθά 

κέζα ζηελ γπάιηλε θηάιε. 

Ζ ζέζε φηη «Οη καχξεο ινηπφλ δεζηαίλνληαη πεξηζζφηεξν θαη ηα κφξηα 

ηνπ αεξίνπ, πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε θηάιε, φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θελφ 

ζε κεγάιν βαζκφ, αλαπεδνχλ δσεξά θαη απσζνχλ κε πεξηζζφηεξε ελέξ-

γεηα ηα καχξα πηεξχγηα», δελ θαίλεηαη λα επζηαζεί, επεηδή αλ πάξνπκε ην 

ίδην αινπκηλέλην θχιιν θαη ην ζηεξίμνπκε κε κηα θαξθίηζα κέζα ζε κηα 

θηάιε, θαη έρνληαο θσο απφ ηνλ ήιην λα ην ρηππάεη, δελ ζα θνπλεζεί αλά-

ινγα (π.ρ. έλα αινπκηλφθπιιν).  

 

Αλ ζθεθηεί θαλείο ηα παξαπάλσ, ζα ζθεθηεί φηη θαη νη καχξεο ηξχπεο 

γηα ηνλ ίδην ιφγν ζηξνβηιίδνληαη, επεηδή έιθνπλ ζεκειηψδε ηφληα, ηα νπνία 

ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη, ελψ ζηηο καθξηλέο έιθνληαη. 

Έηζη, ηα ζεκειηψδε ηφληα αθνχ έιθνληαη θαη απσζνχληαη ζπλέρεηα ζε κηα 

καχξε ηξχπα, θαηαιήγνπλ λα ζηξνβηιίδνληαη αθνχ απσζνχληαη ελψ ζπγ-

ρξφλσο έιθνληαη.    

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζηξνβηιίδνληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα φπσο ηα βιέ-

πνπκε ζηνλ άλεκν θ.ν.θ. 

Γηα ην ίδην ζέκα, βιέπε θαη πην θάησ ζην θεθάιαην-ελφηεηα 31, κε ηίηιν: 

«31. Ζ ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηνπ ζχκπαληνο πνπ είλαη ηα κπνδφληα θαη 

ηα θεξκηφληα είλαη ε αηηία ηεο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ζηελ χιε αιιά θαη αληίζηξνθα. 

Ζ αθξηβήο εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαδηφκεηξνπ». 
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24. Η παξαηήξεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζύκπαληνο, δελ ζεκαίλεη αλα-

γθαζηηθά όηη ην ύκπαλ θάπνηε ήηαλ απείξσο κηθξό θαη απείξσο ππ-

θλό. 

 

 

«Σν 1929 ν αζηξνλφκνο ElwinHubble έθαλε ηε κλεκεηψδε παξαηήξεζε 

φηη νη καθξηλνί γαιαμίεο θηλνχληαη απνκαθξπλφκελνη γξήγνξα. Με άιια 

ιφγηα, ην χκπαλ δηαζηέιιεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην παξειζφλ ηα αληη-

θείκελα βξίζθνληαλ πην θνληά κεηαμχ ηνπο απ’ φζν ζήκεξα. Φαίλεηαη κά-

ιηζηα ζαλ λα ππήξμε κηα επνρή, πξηλ απφ δέθα κε είθνζη δηζεθαηνκκχξηα 

ρξφληα, πνπ φια ηα αληηθείκελα βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα αθξηβψο πεξηνρή θαη 

έηζη ε ππθλφηεηα ηνπ χκπαληνο ήηαλ άπεηξε. Ζ αλαθάιπςε απηή έθεξε 

επηηέινπο ην εξψηεκα γηα ηελ αξρή ηνπ χκπαληνο απφ ην ρψξν ηεο κεηα-

θπζηθήο θαη ηεο ζενινγίαο ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο. 

Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Hubble νδήγεζαλ ζηελ ππφζεζε φηη ππήξμε θά-

πνηα ζηηγκή, ε ιεγφκελε Μεγάιεο έθξεμεο, πνπ ην χκπαλ ήηαλ απείξσο 

κηθξφ θαη απείξσο ππθλφ. Κάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο ζα θαηέξξεαλ φινη 

νη θπζηθνί λφκνη, νπφηε δελ ζα ππήξρε θαλέλαο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέιιν-

ληνο...». 

«Σν ρξνληθφ ηνπ Υξφλνπ – Απφ ηε Μεγάιε έθξεμε σο ηηο Μαχξεο ηξχ-

πεο» ηνπ StephenW. Hawking, ζει. 32. 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ζέζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, αιιά θαη απφ φζα κέρξη ηψξα έρνπκε αλαπηχμεη, ζπ-

λάγεηαη κηα αιήζεηα αιιά θαη κηα ππφζεζε πνπ φκσο ε ηειεπηαία είλαη ε-

ληειψο αβάζηκε θαη είλαη ζηνλ …αέξα!!!. 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη πξάγκαηη νη καθξηλνί γαιαμίεο απνκαθξχλνληαη 

γξήγνξα. 

Ζ ππφζεζε πνπ είλαη αβάζηκε θαη είλαη ζηνλ …αέξα, είλαη φηη «ην χ-

κπαλ μεθίλεζε σο απείξσο κηθξφ θαη απείξσο ππθλφ». Γηαηί, πνηνο ην απν-

δεηθλχεη απηφ; Απφ πνχ πξνθχπηεη απηφ;  

Κη αλ απηφ δελ πξνθχπηεη απφ θάπνπ, πσο ην παίξλνπκε ζαλ δεδνκέλν 

θαη μεθηλάκε κε κηα ιάζνο εθδνρή, ελψ φηη δελ ζπκθσλεί κε απηά ρηίδεηαη 

ζε ιάζνο νηθνδφκεκα, είλαη ιάζνο θαηαζθεπή, είλαη ιάζνο επηρεηξεκαην-

ινγία θαη θηινζνθία θιπ.  

Ζ απνκάθξπλζε ησλ γαιαμηψλ δειαδή δελ ηεθκεξηψλεη ηελ χπαξμε πην 

πξηλ ελφο απείξσο κηθξνχ θαη απείξσο ππθλνχ ζχκπαληνο. 

 

Δκείο ινηπφλ δερφκαζηε ηελ αιήζεηα φηη νη καθξηλνί γαιαμίεο θηλνχληαη 

απνκαθξπλφκελνη γξήγνξα. 

Σελ ππφζεζε φκσο φηη ην χκπαλ ήηαλ απείξσο κηθξφ, δελ κπνξνχκε λα 

ηελ εμεγήζνπκε φηη απηή είλαη κφλνλ ε ζσζηή εθδνρή πνπ ην χκπαλ εμα-
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θνινπζεί ζπλέρεηα λα δηαζηέιιεηαη. Μπνξεί δειαδή λα δερηνχκε θαη άιιε 

κηα ππφζεζε ζρεηηθή κε απηφ θαη απηή δελ καο ιέεη φηη αλαγθαζηηθά ην 

ζχκπαλ ήηαλ απείξσο κηθξφ θαη απείξσο ππθλφ. 

Γηαηί, πψο λα ππνζέζεη θαλείο φηη βξίζθεηαη ηέηνηα ηεξάζηηα ελέξγεηα ζε 

έλαλ απείξσο κηθξφ ρψξν θαη κε άπεηξε ππθλφηεηα; Ση είδνπο ελέξγεηα εί-

λαη απηή;  

Γη’ απηφ ζειήζακε λα κειεηήζνπκε κηα άιιε εθδνρή γηα ηελ αξρή ηνπ 

ζχκπαληνο.  

Σελ λέα απηή εθδνρή ήδε ηελ αλαπηχμακε παξαπάλσ.  
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25. Σν ύκπαλ είλαη έλα, κηα νιόηεηα θαη δελ ππάξρεη αθόκε κηα α-

ληίζηνηρε εληαία ζεσξία πνπ λα κπνξεί λα ην εμεγήζεη. 

Γελ ππάξρνπλ πνιιά ζύκπαληα. 

Οη πνιιέο ζεσξίεο πνπ είλαη ζε ηζρύ από ηνπο επηζηήκνλεο, πξέπεη λα 

βειηησζνύλ-δηνξζσζνύλ.  

 

 

«Δθ ησλ πξαγκάησλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθεχξνπκε κία ζπλνιηθή 

ζεσξία πνπ λα πεξηγξάθεη θαηεπζείαλ νιφθιεξν ην χκπαλ. Αληί γη’ απηφ 

ρσξίδνπκε ην πξφβιεκα ζε ηκήκαηα θαη επηλννχκε έλαλ αλάινγν αξηζκφ 

επηκέξνπο ζεσξηψλ. Ζ θαζεκηά ηνπο πεξηγξάθεη ην αληίζηνηρν ηκήκα, ιακ-

βάλνληαο ππφςε ηηο επηδξάζεηο νξηζκέλσλ κφλνλ θπζηθψλ κεγεζψλ∙ ηηο ε-

πηδξάζεηο ησλ άιισλ θπζηθψλ κεγεζψλ ή ηηο πξνζεγγίδεη κφλν αξηζκεηηθά 

ή ηηο παξαβιέπεη εληειψο. Πηζαλψο κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη εληειψο 

ιαλζαζκέλε. Αλ θαζεηί κέζα ζην χκπαλ εμαξηάηαη απφ θαζεηί άιιν κε 

έλαλ ζεκειηψδε ηξφπν, ίζσο ηειηθά λα είλαη αδχλαην λα πιεζηάζνπκε ζε 

ζπλνιηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ρσξίδνληάο ην ζε ηκήκαηα θαη εμεηάδν-

ληαο κεηά ηα ηκήκαηα απηά. πσο θη αλ έρνπλ ηα πξάγκαηα, ε επηζηήκε 

ηεο θπζηθήο πξνφδεπζε θαη πξννδεχεη ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ αθξηβψο ηε 

κέζνδν». 

«Σν ρξνληθφ ηνπ Υξφλνπ – Απφ ηε Μεγάιε έθξεμε σο ηηο Μαχξεο ηξχ-

πεο» ηνπ StephenW. Hawking, ζει. 36-37. 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ζέζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

κσο, είλαη ιάζνο λα έρνπκε πνιιέο ζεσξίεο, επεηδή απηέο δελ εμεγνχλ 

ηελ νιφηεηα ηνπ χκπαληνο, επεηδή ην χκπαλ είλαη εληαίν, είλαη Έλα θαη 

δελ κπνξνχκε λα ην ηεκαρίζνπκε θαη λα ιέκε φηη άιια ηζρχνπλ εδψ, άιια 

εθεί θ.ν.θ., ελψ αθφκε αλαδεηείηαη κηα εληαία ζεσξία πνπ δελ έρεη βξεζεί 

αθφκε γηα λα ηα εμεγήζεη φια απηά.  

Δπεηδή φκσο δελ έρνπκε βξεη κηα ηέηνηα εληαία ζεσξία, απηφ δελ ζεκαί-

λεη φηη ππάξρνπλ πνιιά ζχκπαληα, αθνχ φινο ν θφζκνο παξνπζηάδεη κηα 

ζπλέρεηα θαη κηα νιφηεηα. Αλ εκείο, δειαδή, δελ έρνπκε θηάζεη αθφκε ζε 

ζέζε αλ εμεγήζνπκε απηφ πνπ βιέπνπκε γχξσ καο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

πξέπεη λα βγάδνπκε δηάθνξεο ζεσξίεο γηα πνιιά δήζελ ζχκπαληα θ.ιπ. 

Ζ ζέζε φηη δελ έρνπκε πνιιά ζχκπαληα ή αιιηψο φηη δελ ηεκαρίδεηαη ην 

ζχκπαλ, ηζρχεη επεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηά-

ζεηο έιθνληαη κεηαμχ ηνπο, φπσο εμεγήζακε, νπφηε δελ ηίζεηαη ζέκα δηά-

ιπζεο ηνπ ζχκπαληνο ή ζέκα άπεηξεο δηαζηνιήο ηνπ θ.ιπ. 
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26. Η αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζύκπαληνο, δελ κεηώλεη θαζόινπ 

ηελ παληνδπλακία ηνπ Θενύ. 

Η απόδεημε ηεο ύπαξμεο ηνπ Γεκηνπξγνύ Θενύ. 

Η απόδεημε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζύκπαληνο από ηνλ Θεό, αιιά θαη ε 

πξόλνηα θαη ε παξνπζία ηνπ ζηελ ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζύκπαληόο 

καο. 

ην ύκπαλ ππάξρνπλ αιιά θαη ππήξραλ αλέθαζελ λόκνη, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ιεηηνπξγεί θαη εμειίζζεηαη απηό κέρξη ζήκεξα. 

Η αλαδήηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αξρέγνλεο ελέξγεηαο ηνπ ζύκπα-

ληνο. 

 

 

«Μέζα ζε έλα ακεηάβιεην χκπαλ δελ ππάξρεη θακία θπζηθή αλαγθαηφ-

ηεηα πνπ λα επηβάιιεη ηελ χπαξμε κηαο αξρήο ηνπ ρξφλνπ∙ επίζεο, δελ π-

πάξρεη θακία θπζηθή αλαγθαηφηεηα πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή κηαο ηέηνηαο αξρήο. Αλ παξ’ φια απηά ζε έλα ακεηάβιεην χκπαλ 

ππήξμε κηα αξρή ηνπ ρξφλνπ, απηήλ ζα έπξεπε λα ηελ είρε επηβάιεη θαη 

πξνζδηνξίζεη θάπνην ππεξθπζηθφ Ολ έμσ απφ απηφ. Θα κπνξνχζε ινηπφλ 

ηφηε λα θαληαζηεί θαλείο έλαλ παληνδχλακν Θεφ πνπ δεκηνχξγεζε έλα ηέ-

ηνην χκπαλ ζε νπνηνδήπνηε ζηηγκή ηνπ παξειζφληνο ην ζέιεζε. Αληίζεηα, 

ζην δηαζηειιφκελν χκπαλ ππάξρεη θάπνηα θπζηθή αλαγθαηφηεηα πνπ επη-

βάιιεη κία αξρή ηνπ ρξφλνπ (ε αξρηθή έθξεμε είλαη αλαγθαία θπζηθή αηηία 

γηα λα πξνθιεζεί ε δηαζηνιή) θαη πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγ-

κή απηήο ηεο αξρήο (ζηε ζηηγκή ηεο Μεγάιεο έθξεμεο). Θα κπνξνχζε ινη-

πφλ θαη ηψξα λα θαληαζηεί θαλείο έλα Θεφ πνπ δεκηνχξγεζε ην χκπαλ ηε 

ζηηγκή ηεο Μεγάιεο έθξεμεο ή θαη κεηά, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηε 

κεγάιε έθξεμε ην ζέιεζε (αθνχ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ην χκπαλ 

απ’ επζείαο ζε κία κεηαγελέζηεξε θαηάζηαζε, έηζη πνπ λα θαίλεηαη ζαλ λα 

ππήξμε ζην παξειζφλ  ηνπ κία Μεγάιε έθξεμε). Απηφο φκσο ν Θεφο δελ 

ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ην χκπαλ πξηλ ηε Μεγάιε έθξεμε, αθφκε 

θαη αλ ην ήζειε! Βιέπνπκε ινηπφλ πσο ε δηαζηνιή ηνπ χκπαληνο δελ α-

πνθιείεη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο ελφο Θενχ, πεξηνξίδεη φκσο ηελ παληνδπ-

λακία ηνπ!». 

«Σν ρξνληθφ ηνπ Υξφλνπ – Απφ ηε Μεγάιε έθξεμε σο ηηο Μαχξεο ηξχ-

πεο» ηνπ StephenW. Hawking, ζει. 33. 

 

Δπεμεγήζεηο-ζέζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

Απφ ηα παξαπάλσ λα ζηαζνχκε ζηα εμήο: 

«Αληίζεηα, ζην δηαζηειιφκελν χκπαλ ππάξρεη θάπνηα θπζηθή αλαγθαη-

φηεηα πνπ επηβάιιεη κία αξρή ηνπ ρξφλνπ (ε αξρηθή έθξεμε είλαη αλαγθαία 

θπζηθή αηηία γηα λα πξνθιεζεί ε δηαζηνιή) θαη πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζπ-

γθεθξηκέλε ζηηγκή απηήο ηεο αξρήο (ζηε ζηηγκή ηεο Μεγάιεο έθξεμεο). 

Θα κπνξνχζε ινηπφλ θαη ηψξα λα θαληαζηεί θαλείο έλα Θεφ πνπ δεκηνχξ-

γεζε ην χκπαλ ηε ζηηγκή ηεο Μεγάιεο έθξεμεο ή θαη κεηά, ζε νπνηαδή-
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πνηε ζηηγκή κεηά ηε κεγάιε έθξεμε ην ζέιεζε (αθνχ ζα κπνξνχζε λα δε-

κηνπξγήζεη ην χκπαλ απ’ επζείαο ζε κία κεηαγελέζηεξε θαηάζηαζε, έηζη 

πνπ λα θαίλεηαη ζαλ λα ππήξμε ζην παξειζφλ  ηνπ κία Μεγάιε έθξεμε). 

Απηφο φκσο ν Θεφο δελ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ην χκπαλ πξηλ ηε 

Μεγάιε έθξεμε, αθφκε θαη αλ ην ήζειε! Βιέπνπκε ινηπφλ πσο ε δηαζηνιή 

ηνπ χκπαληνο δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο ελφο Θενχ, πεξηνξί-

δεη φκσο ηελ παληνδπλακία ηνπ!». 

Βιέπνπκε δειαδή φηη ν ζπγγξαθέαο ζέιεη ηνλ Θεφ λα κπνξνχζε λα δε-

κηνπξγήζεη ην ζχκπαλ φρη κε ηελ ζηηγκή ηεο Μεγάιεο έθξεμεο, αιιά λα 

δεκηνπξγεζεί ζε κηα κεηαγελέζηεξε επνρή, φπνπ λα θαίλεηαη φηη πξνήιζε 

απφ ηελ επνρή ηεο Μεγάιεο έθξεμεο, θαη επεηδή απηφ δελ έγηλε, άξα ν θα-

ηαζθεπαζηήο ηνπ ζχκπαληνο είλαη κελ παληνδχλακνο, αιιά πεξηνξίδεηαη ε 

παληνδπλακία ηνπ (αθνχ δελ θαηφξζσζε λα δεκηνπξγήζεη ην ζχκπαλ ζε 

κηα κεηαγελέζηεξε «επνρή» αιιά λα είρε πξνεγεζεί ε Μεγάιε έθξεμε). 

Πνην φκσο είλαη ην ιάζνο εδψ; 

Ο Θεφο δελ κίιεζε γηα Μεγάιε έθξεμε, πνπζελά δελ αλαθέξεηαη απηφ 

γηα ηνλ Θεφ.  

Σν δεχηεξν ιάζνο είλαη φηη ν Θεφο ζέιεζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα ιεη-

ηνπξγήζεη έηζη ην ζχκπαλ, φπσο Απηφο φξηζε,κε ηνπο λφκνπο πνπ Απηφο 

έζεζε. Απηφ δελ αληηβαίλεη ζην φηη ην ζχκπαλ δήζελ κπνξεί λα ιεηηνπξγή-

ζεη ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ, επεηδή ν Θεφο έδσζε θαη ηφηε, αιιά δίλεη 

θαη ζήκεξα αθφκε ηηο ηδηφηεηεο ζηα ζεκειηψδε ηφληα,φπσο ηηο αλαθέξακε, 

ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ ηφηε, πξηλ αθφκε δεκηνπξγεζεί ν ρξφλνο θαη ν ρψ-

ξνο, αιιά θαη ζήκεξα αθφκε, φπσο αλαπηχμακε ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψ-

ζεηο ηεο παξνχζεο ζεηξάο ησλ βηβιίσλ καο.  

Δπνκέλσο, κφλνλ ν Θεφο ζπληεξεί απηφ ην ζχκπαλ ζήκεξα, κφλνλ ν 

Θεφο έδσζε ηδηφηεηεο, θαη ηφηε, ζηα ζεκειηψδε ηφληα λα αιιειεπηδξάζνπλ 

θαη λα παξάμνπλ ην ζχκπαλ, έηζη φπσο ην αλαθέξακε, φπσο ινγηθά πξνθχ-

πηεη κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, αιιά θαη ηψξα. 

Κη απηή ε παξνρή ηδηνηήησλ ζηα ζεκειηψδε ηφληα ψζηε λα ππάξρνπλ 

αιιά θαη λα αιιειεπηδξνχλ δελ ζπληζηά ηελ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζχκπαληφο καο, αιιά ζπληζηά θαη ηελ πξφλνηα ηνπ Θενχ γηα ηελ εμέιημή 

ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη παξψλ ν Θεφο ζηελ ζεκεξηλή ιεηην9γξγία ηνπ 

ζχκπαληφο καο. 

 

Πιένλ, απφ εδψ θαη πέξα, κηιάκε γηα ηνλ Θεφ, αθνχ κφλνλ απφ Απηφλ 

εμεγείηαη φρη κφλνλ ε δεκηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο, αιιά θαη ζεκεξηλή ιεη-

ηνπξγία ηνπ. Υάξε ζε Απηφλ ππάξρνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα, θαη ράξε ζε 

Απηφλ έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ. 

Καη γηα λα πεηζηεί θαλείο αθφκε πην πνιχ ζε απηφ, αλ κειεηήζεη θαλείο 

πξνζεθηηθφηεξα ηα φζα αλαθέξακε, ζα δεη ην εμήο παξάμελν αιιά θαη 

ζαπκαζηφ καδί: 

Πσο είλαη δπλαηφ ηα ζεκειηψδε ηφληα, γηα ηα νπνία ηφζε εθηελή αλαθν-

ξά έγηλε ζηελ παξνχζα ζεηξά βηβιίσλ, λα έιθνληαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο 

απνζηάζεηο, ελψ ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο λα απσζνχληαη; Πνηα 
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ινγηθή έρεη απηφ φηαλ ηα ίδηα ζεκειηψδε ηφληα ηελ κηα έιθνληαη θαη ηελ 

άιιε απσζνχληαη; 

Απηφ απφ κφλν ηνπ γηα λα εξκελεπηεί δειαδή, απαηηεί ηελ παξνπζία, 

ηελ ελεξγφ παξνπζία ηνπ Θενχ Γεκηνπξγνχ. 

Με άιια ιφγηα εκείο κπνξεί λα βξνχκε φηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο εμαζθνχληαη νη ηάδεο δπλάκεηο θεξκηφληα ή κπνδφληα, ελψ ζηηο 

ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο εμαζθνχληαη νη δείλα δπλάκεηο θεξκηφληα θαη 

κπνδφληα, αιιά ην εξψηεκα πην βαζηά είλαη: πσο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

καδί απηέο νη αληηθαηηθέο δπλάκεηο; Γηαηί, νη αληηθαηηθέο δπλάκεηο δελ εί-

λαη ινγηθφ λα ιεηηνπξγνχλ καδί, π.ρ. ε δξάζε θαη ε αληίδξαζε θ.ν.θ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ πηα, φηην Θεφο φρη κφλνλ ππάξρεη, 

αιιά είλαη ηφζν ηζρπξφο, απ’ φηη κπνξέζακε ιίγν λα παξαθνινπζήζνπκε 

θαζψο δεκηνχξγεζε απηφ ην ηεξάζηην ζε ελέξγεηα θαη ζε κάδα ζχκπαλ καο. 

Γη’ απηφ είλαη άμην λα ηνλ πξνζέμνπκε πάξα πνιχ θαη λα ηνλ γλσξίζνπκε 

θαιχηεξα, φζν κπνξνχκε. 

 

Αο δνχκε φκσο θαη θάηη άιιν ζρεηηθφ κε απηφ: 

«Φαίλεηαη φκσο φηη ην χκπαλ εμειίζζεηαη κε πνιχ θαλνληθφ ηξφπν, 

ζχκθσλα κε θάπνηνπο λφκνπο. Δίλαη ινηπφλ εμίζνπ ινγηθφ λα ππνζέζνπκε 

φηη ππάξρνπλ  λφκνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ χκπα-

ληνο, φπσο αθξηβψο ππάξρνπλ  λφκνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημή ηνπ». 

«Σν ρξνληθφ ηνπ Υξφλνπ – Απφ ηε Μεγάιε έθξεμε σο ηηο Μαχξεο ηξχ-

πεο» ηνπ StephenW. Hawking, ζει. 36. 

 

Απηφ δελ ην ακθηζβεηεί θαλείο. 

Γελ ζεκαίλεη φκσο φηη επεηδή εκάο καο δηαθεχγνπλ νη λφκνη πνπ ίζρπαλ 

θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ χκπαληνο, φηη κπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε φζεο 

ζεσξίεο ζέινπκε θαη κεηά ηα επηκέλνπκε φηη είλαη θαη ζσζηέο. Κη απηφ ην 

ηνλίζακε θαη πην πξηλ, επεηδή νη λφκνη κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ην ζχ-

κπαλ, δελ καο επηηξέπνπλ λα πιάζνπκε θαη λα θαηαζθεπάδνπκε φπνηα ζε-

σξία εκείο ζέινπκε. 

 

Με φια φζα αλαθέξακε κέρξη ηψξα, δελ επηδηψθνπκε απιά λα θσηίζνπ-

κε ηελ πεξίνδν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, αιιά ζπγρξφλσο καζαίλνληαο 

απφ απηή ηελ δεκηνπξγία εζηηάδνπκε θαη ζηελ αξρέγνλε εθείλε ελέξγεηα 

πνπ δεκηνχξγεζε ην ίδην ην ζχκπαλ. 

Καηαθεχγνπκε ινηπφλ θαη αλαδεηνχκε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ, επεηδή απηά είλαη ε βαζηθή αηηία δεκηνπξγίαο φινπ ηνπ θφζκνπ, ε 

αξρέγνλε ελέξγεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πάλησλ. πγρξφλσο φκσο ε ελέξ-

γεηά ηνπο καο είλαη πνιχηηκε θη ζε απηήλ εζηηάδνπκε. 
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27. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζύληεμεο. 

Η έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο πίεζεο. 

Η εμήγεζε ηεο εθηξνπήο ελέξγεηαο ή κάδαο όηαλ πιεζηάδεη πξνο άι-

ιε κηα πεγή ελέξγεηαο πνπ θέξεη νκώλπκά ηεο καγλεηηθά θνξηία ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ. 

Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ελεξγεηαθνύ αηόκνπ.  

Η εμήγεζε ηεο αλαηξνπήο ηνπ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο ζηνπο εζσηεξη-

θνύο-βαξπηηθνύο πόινπο ελόο ππξήλα αηόκνπ, ή ζην εζσηεξηθό ηνπ 

Ήιηνπ ή ηεο Γεο καο θ.ιπ.  

 

 

«Από ην θνζκηθό ζην αηνκηθό 

[…] Μπνξνχκε λα κεηαζρεκαηίζνπκε ππξήλεο πδξνγφλνπ θαη λεηξφληα 

ζε ήιην, ζπγρσλεχνληάο ηα, πξαγκαηνπνηψληαο κηα δηαδηθαζία πνπ απνθα-

ιείηαη ζχληεμε. Σν πδξνγφλν είλαη ζρεηηθά επζηαζέο, θη έηζη ε ζχληεμε  

δελ πινπνηείηαη απζφξκεηα∙ φηαλ ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκν-

θξαζίαο θαη πίεζεο, ην πδξνγφλν κπνξεί λα ζπληερζεί ζε ήιην. Ζ ηάζε ησλ 

ππξήλσλ λα αλαδεηνχλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επζηάζεηα, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην γεγνλφο φηη ην ήιην είλαη αθφκε πην επζηαζέο απφ ην πδξνγφλν, απν-

ηειεί εμαηξεηηθφ θίλεηξν γηα ην πδξνγφλν λα πξνρσξήζεη ζε ζχληεμε κε 

παξαγσγή ειίνπ.  

[…] Αλαθέξακε λσξίηεξα φηη νη αληηδξάζεηο ζχληεμεο δελ κπνξνχλ λα 

ζπκβνχλ απζφξκεηα, αιιά απαηηνχληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή απαηηνχλ κηα αξρηθή εηζξνή ελέξγεηαο πνπ ζα ππ-

ξνδνηήζεη ηελ αληίδξαζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ζχληεμεο δχν ππξήλσλ π-

δξνγφλνπ, απηή ε ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππεξληθεζεί ε αξρηθή 

άπσζε. Έλαο ππξήλαο πδξνγφλνπ είλαη έλα πξσηφλην κε ζεηηθφ  θνξηίν, 

άξα απηφ ζα απσζεί έλαλ άιιν ππξήλα πδξνγφλνπ κε επίζεο ζεηηθφ θνξηί-

ν, επεηδή ηα νκψλπκα θνξηία απσζνχληαη. Χζηφζν, αλ ηα πξσηφληα κπν-

ξέζνπλ λα πιεζηάζνπλ αξθεηά, ηφηε ππάξρεη κηα ειθηηθή δχλακε, ε ηζρπξή 

ππξεληθή δχλακε, ε νπνία ζα ππεξληθήζεη ηελ άπσζε θαη ζα ηα ζπλδέζεη 

κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ειίνπ. 

Ο Υάνπηεξκαλο ππνιφγηζε φηη ε θξίζηκε απφζηαζε ήηαλ 10
-15

 κέηξα, 

δειαδή έλα ηξηζεθαηνκκπξηνζηφ ηνπ ρηιηνζηνχ. Αλ δχν ππξήλεο πδξνγφ-

λνπ πνπ πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν βξεζνχλ ζε ηέηνηα απφζηαζε, ζα 

ζπκβεί ζχληεμε. Οη Υάνπηεξκαλο θαη Άηθηλζνλ  ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη ε 

πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ήιηνπ ήηαλ αξθεηά πςειέο 

ψζηε λα αλαγθάζνπλ ηνπο ππξήλεο πδξνγφλνπ λα βξεζνχλ ζ’ απηή ηελ 

θξίζηκε απφζηαζε ησλ 10
-15

 κέηξα, ε νπνία ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε ζχ-

ληεμε, νπφηε θαη ζα απειεπζεξσλφηαλ ελέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πςε-

ιήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ ζχληεμε. Οη δχν επηζηήκνλεο δεκν-

ζίεπζαλ ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζηξηθή ζχληεμε ην 1929 ζην πεξην-

δηθφ ZeitschriftPhysik. 
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Ο Υάνπηεξκαλο ήηαλ πεπεηζκέλνο πσο απηφο θαη ν Άηθηλζνλ βξίζθν-

ληαλ ζην ζσζηφ δξφκν γηα ηελ εμήγεζε ηνπ ιφγνπ πνπ αθηηλνβνινχλ νη 

αζηέξεο. Μάιηζηα, ήηαλ ηφζν ππεξήθαλνο …. 

[…] Χζηφζν, εθείλνο είρε αλαπηχμεη κφλν κεξηθψο ηε ζεσξία ηεο α-

ζηξηθήο ζχληεμεο. Αθφκε θη αλ ήηαλ δπλαηφλ ν Ήιηνο λα πξνθαιέζεη ηε 

ζχληεμε δχν ππξήλσλ πδξνγφλνπ ζε έλαλ ππξήλα ειίνπ, απηφ ζα ήηαλ έλα 

πνιχ ειαθξφ θαη αζηαζέο ηζφηνπν ειίνπ – ην επζηαζέο ήιην ρξεηάδεηαη ηελ 

πξνζζήθε δχν λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα ηνπ. Ο Υάνπηεξκαλο ήηαλ πεπεη-

ζκέλνο φηη ην λεηξφλην ππήξρε, θαη κάιηζηα ππήξρε θαη ζηνλ Ήιην, αιιά 

ην 1929, φηαλ δεκνζίεπζε ηελ εξγαζία ηνπ κε ηνλ Άηθηλζνλ, απηφ δελ είρε 

αθφκε αλαθαιπθζεί. πλεπψο ν Υάνπηεξκαλο αγλννχζε πιήξσο ηηο ηδηφ-

ηεηεο ηνπ λεηξνλίνπ θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη ηνπο ππνινγη-

ζκνχο ηνπ. 

ηαλ ηειηθά ην λεηξφλην αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Σζάληγνπηθ ην 1932, ν 

Υάνπηεξκαλο βξηζθφηαλ ζε ηδαληθή ζέζε γηα λα ζπκπιεξψζεη ηηο ιε-

πηνκέξεηεο ηεο ζεσξίαο ηνπ, φκσο δελ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηελ πα-

ξέκβαζε ηεο πνιηηηθήο. Ο Υάνπηεξκαλο ήηαλ κέινο ηνπ Κνκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο θαη θνβφηαλ φηη ζα έπεθηε ζχκα ησλ λαδηζηηθψλ δηψμεσλ…. 

[…] ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ, ηε δεθαεηία ηνπ 1930, δηάθνξνη 

θπζηθνί βαζίζηεθαλ ζηηο ηδέεο ηνπ Υάνπηεξκαλο γηα ηελ αζηξηθή ζχληεμε 

θαη ππνιφγηζαλ ηηο αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπλέβαηλαλ 

ζηνλ Ήιην. Ζ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ηνπ Υάνπηεξκαλο νθείιεηαη θπξί-

σο ζηνλ Υαλο Μπέηε, ν νπνίνο έραζε ηε ζέζε ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Σίκπηλγθελ ην 1933 επεηδή ε κεηέξα ηνπ ήηαλ Δβξαία. Βξήθε θαηαθχγην 

ζηε Βξεηαλία θαη θαηφπηλ ζηελ Ακεξηθή, φπνπ ηειηθά έγηλε επηθεθαιήο 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ηνκέα ηνπ ΛνοΆιακνο, εζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

ππξεληθή βφκβα. 

Ο Μπέηε αλαγλψξηζε δχν ππξεληθέο δηεξγαζίεο πξνο ηε κεηαηξνπή ηνπ 

πδξνγφλνπ ζε ήιην θαη νη νπνίεο ήηαλ εθηθηέο κε δεδνκέλεο ηηο ζεξ-

κνθξαζίεο θαη ηηο πηέζεηο πνπ πηζηεπφηαλ ηφηε φηη επηθξαηνχζαλ ζηνλ Ή-

ιην. Καηά ηε κία δηεξγαζία, απιφ πδξνγφλν (έλα πξσηφλην) αληηδξνχζε κε 

έλα δεπηέξην, έλα ζπαληφηεξν θαη βαξχηεξν ηζφηνπν ηνπ πδξνγφλνπ (έλα 

πξσηφλην θαη έλα λεηξφλην). Απφ απηή ηελ αληίδξαζε ζρεκαηηδφηαλ έλα 

ζρεηηθά επζηαζέο ηζφηνπν ειίνπ πνπ πεξηείρε δχν πξσηφλην θαη έλα λεηξφ-

λην. ηε ζπλέρεηα, νη δχν απηνί ειαθξνί ππξήλεο ειίνπ ζπληήθνληαλ θαη 

ζρεκάηηδαλ έλαλ ζπλεζηζκέλν θαη επζηαζή ππξήλα ειίνπ, απε-

ιεπζεξψλνληαο δχν ππξήλεο πδξνγφλνπ σο ππνπξντφλ ηεο αληίδξαζεο. Απ-

ηή ε δηεξγαζία παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 74. 

 

 

ζςνέσεια ζηην επόμενη ζελίδα → 
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Σπήμα 74. Αοηό ημ δηάγναμμα δείπκεη έκακ από ημοξ ηνόπμοξ θαηά ημοξ μ-

πμίμοξ ημ οδνμγόκμ μπμνεί κα μεηαηναπεί ζε ήιημ. Οη ζθμύνεξ ζθαίνεξ ακα-

πανηζημύκ ηα πνςηόκηα θαη μη ακμηπηόπνςμεξ ηα κεηνόκηα. Σημ πνώημ ζηάδημ 

ηεξ ακηίδναζεξ, απιό οδνμγόκμ θαη δεοηένημ ζοκηήθμκηαη θαη ζπεμαηίδμοκ 

ήιημ. Τμ ήιημ έπεη ζοκήζςξ δύμ πνςηόκηα θαη δύμ κεηνόκηα, αιιά αοηό ημ η-

ζόημπμ έπεη δύμ πνςηόκηα θαη μόκμ έκα κεηνόκημ. Σημ δεύηενμ ζηάδημ, δύμ 

ειαθνείξ πονήκεξ ειίμο ζοκηήθμκηαη θαη ζπεμαηίδμοκ ημ εοζηαζέξ ηζόημπμ 

ημο ειίμο, απειεοζενώκμκηαξ θαηά ηε δηαδηθαζία δύμ πονήκεξ οδνμγό-

κμο(πνςηόκηα). Αοημί μη πονήκεξ οδνμγόκμο μπμνμύκ κα ζοκηεπζμύκ θαη πά-

ιη θαη κα ζπεμαηίζμοκ επηπιέμκ πονήκεξ ειίμο. Θεςνεηηθά, δύμ πονήκεξ 

δεοηενίμο (έκα πνςηόκημ θαη έκα κεηνόκημ) μπμνμύκ κα ζοκηεπζμύκ απεοζεί-

αξ θαη κα ζπεμαηίζμοκ έκακ εοζηαζή πονήκα ειίμο (δύμ πνςηόκηα θαη δύμ κε-

ηνόκηα). Ωζηόζμ, ημ δεοηένημ είκαη ανθεηά ζπάκημ, θαη έηζη αοηή ε πημ πενί-

πιμθε δηαδηθαζία είκαη θαη πημ παναγςγηθή.  

 

 

 

Ο άιινο ηξφπνο πνπ πξφηεηλε ν Μπέηε γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ πδξνγφλνπ 

ζε ήιην πεξηιάκβαλε έλαλ ππξήλα άλζξαθα γηα ηελ παγίδεπζε ππξήλσλ 

πδξνγφλνπ. Αλ ν Ήιηνο πεξηείρε κηθξή πνζφηεηα άλζξαθα, θάζε ππξήλαο 

άλζξαθα κπνξνχζε λα δεζκεχζεη θαη λα απνξξνθήζεη ππξήλεο πδξνγφλνπ, 

έλαλ θάζε θνξά, θαη έηζη λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν βαξχ 

ππξήλα. Σειηθά, ν κεηαζρεκαηηζκέλνο ππξήλαο άλζξαθα ζα γηλφηαλ αζηα-

ζήο κε απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή ελφο ππξήλα ειίνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ 

θαη πάιη ζε έλαλ επζηαζή ππξήλα άλζξαθα. ηε ζπλέρεηα απηή ε δηεξγαζία 
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ζα μεθηλνχζε απφ ηελ αξρή. Με άιια ιφγηα ν ππξήλαο άλζξαθα δξα σο εξ-

γνζηάζην, πνπ ρξεζηκνπνηεί ππξήλεο πδξνγφλνπ σο πξψηε χιε θαη παξάγεη 

ππξήλεο ειίνπ. 

Απηά ηα δχν είδε ππξεληθήο αληίδξαζεο αλήθαλ αξρηθά ζηε ζθαίξα ηεο 

εηθαζίαο, αιιά νη εμηζψζεηο ειέγρζεθαλ θαη απφ άιινπο θπζηθνχο νη νπνί-

νη επηβεβαίσζαλ πσο νη αληηδξάζεηο ήηαλ πξαγκαηνπνηήζηκεο. Σελ ίδηα ε-

πνρή, νη αζηξνλφκνη βεβαηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη ην εζσηεξηθφ 

ηνπ Ήιηνπ ήηαλ ηφζν ηζρπξφ ψζηε λα ππξνδνηεί ηηο ππξεληθέο αληηδξάζεηο. 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1940 είρε γίλεη ζαθέο φηη θαη νη δχν ππξεληθέο αληη-

δξάζεηο πνπ είρε πξνηείλεη ν Μπέηε, ζπλέβαηλαλ ζηνλ Ήιην θαη επζχλνληαλ 

γηα ηελ παξαγσγή ηεο ελέξγεηάο ηνπ. Οη αζηξνθπζηθνί κπνξνχζαλ λα δνπλ  

αθξηβψο πσο ν Ήιηνο κεηέηξεπε 584 εθαηνκκχξηα ηφλνπο πδξνγφλν ζε 580 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο ειίνπ θάζε δεπηεξφιεπην, κεηαηξέπνληαο ηε κάδα πνπ 

έιεηπε ζε ελέξγεηα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Παξά ηνλ ηεξάζηην ξπζκφ θαηα-

λάισζεο ν Ήιηνο ζα ζπλερίζεη λα παξάγεη ελέξγεηα γηα ηα επφκελα δηζε-

θαηνκκχξηα ρξφληα, θαζψο ζήκεξα πεξηέρεη ζρεδφλ 2 Υ 10
27

 ηφλνπο πδξν-

γφλνπ….». 

«BIGBANG», Ζ πην ζεκαληηθή επηζηεκνληθή αλαθάιπςε φισλ ησλ 

επνρψλ, SimonSingh, 2004, ζει. 346, 349-350, 351-353. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Έλαο ππξήλαο πδξνγφλνπ είλαη έλα πξσ-

ηφλην κε ζεηηθφ  θνξηίν, άξα απηφ ζα απσζεί έλαλ άιιν ππξήλα πδξνγφλνπ 

κε επίζεο ζεηηθφ θνξηίν, επεηδή ηα νκψλπκα θνξηία απσζνχληαη».  

Απηφ, εμεγήζακε νθείιεηαη ζην εμήο γεγνλφο: 

ηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο είλαη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν άισζεο ή αιιηψο: ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσην-

λίσλ ζηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ηνπ ελφο πξσηνλίνπ α, απσζνχληαη 

ηζρπξφηεξα κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ηνπ άιινπ πξσηνλίνπ β («απσζνχληαη ηζρπξφηε-

ξα», ζε ζχγθξηζε κε ηελ έιμε πνπ αζθείηαη κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ-

βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ ελφο πξσηνλίνπ 

α κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν πξσηνλίσλ ηνπ άιινπ πξσηνλίνπ β). 

Οκνίσο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ-

βαξπηηθφ πφιν ηνπ ελφο πξσηνλίνπ α, απσζνχληαη ηζρπξφηεξα κε ηα ζεκε-

ιηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφ-

ιν ηνπ άιινπ πξσηνλίνπ β («απσζνχληαη ηζρπξφηεξα», ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

έιμε πνπ αζθείηαη κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ελφο πξσηνλίνπ α κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ 

πφιν ειεθηξνλίσλ ηνπ άιινπ πξσηνλίνπ β).  

Σν πην πάλσ ην αλαθέξακε φηαλ εμεγήζακε φηη απφ ηνπο δχν καγλεηη-

θνχο πφινπο, αλ πιεζηάζνπκε ηελ καγλεηηθή βειφλε ζηηο ίζεο απνζηάζεηο 
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θαη ζηηο ίδηεο αγσλίεο απφ απηή, ν νκψλπκφο ηεο ηελ απσζεί πεξηζζφηεξν 

(βιέπε ζρεηηθφ πείξακα).   

Αλ φκσο ζεξκαλζνχλ ηα πξσηφληα, ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ, αθνχ κε ηελ 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ηφζν ζην πξσ-

ηφλην φζν θαη ζην ειεθηξφλην. 

Σφηε ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ πφινπο 

θαη έηζη: ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ έιθνπλ ηα πξσηφληα (επεηδή 

απηά θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ), ελψ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ 

έιθνπλ ηα ειεθηξφληα (επεηδή απηά θέξνπλ ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ).  

Έηζη έρνπκε πνιιά πξσηφληα καδί ή πνιιά ειεθηξφληα καδί λα έιθνληαη 

παξφηη θέξνπλ νκφζεκα ειεθηξηθά θνξηία (βι. ζρεηηθάαλαπηχμακε γηα ηελ 

δηάηαμε ησλ πξσηνλίσλ θαηά θειχθε ζηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ). 

 

2) Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Αλαθέξακε λσξίηεξα φηη νη αληηδξάζεηο 

ζχληεμεο δελ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ απζφξκεηα, αιιά απαηηνχληαη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή απαηηνχλ κηα αξρηθή 

εηζξνή ελέξγεηαο πνπ ζα ππξνδνηήζεη ηελ αληίδξαζε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζχληεμεο δχν ππξήλσλ πδξνγφλνπ, απηή ε ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε γηα 

λα ππεξληθεζεί ε αξρηθή άπσζε. Έλαο ππξήλαο πδξνγφλνπ είλαη έλα πξσ-

ηφλην κε ζεηηθφ  θνξηίν, άξα απηφ ζα απσζεί έλαλ άιιν ππξήλα πδξνγφλνπ 

κε επίζεο ζεηηθφ θνξηίν, επεηδή ηα νκψλπκα θνξηία απσζνχληαη. Χζηφζν, 

αλ ηα πξσηφληα κπνξέζνπλ λα πιεζηάζνπλ αξθεηά, ηφηε ππάξρεη κηα ει-

θηηθή δχλακε, ε ηζρπξή ππξεληθή δχλακε, ε νπνία ζα ππεξληθήζεη ηελ ά-

πσζε θαη ζα ηα ζπλδέζεη κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ειίνπ. 

Ο Υάνπηεξκαλο ππνιφγηζε φηη ε θξίζηκε απφζηαζε ήηαλ 10
-15

 κέηξα, 

δειαδή έλα ηξηζεθαηνκκπξηνζηφ ηνπ ρηιηνζηνχ. Αλ δχν ππξήλεο πδξνγφ-

λνπ πνπ πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν βξεζνχλ ζε ηέηνηα απφζηαζε, ζα 

ζπκβεί ζχληεμε». 

Δπεμεγήζεηο: 

Δμεγήζακε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο:  

α) Παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο-

βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζηνπο δνκηθνχο 

ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ.  

β) Δπίζεο, παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ απφ ηνπο εζσηε-

ξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο δν-

κηθνχο ησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. 

Αλ ινηπφλ ην χςνο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηα πξσηφληα είλαη 

ηέηνην, ψζηε απηά λα εθιχνπλ ελέξγεηα ζεκειησδψλ ηφλησλ, ηεο νπνίαο ε-

λέξγεηαο απηήο ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν είλαη ηζρπξφηεξν 

απφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν πνπ θέξεηαη-ππάξρεη ζηηο κά-

δεο ησλ πξσηνλίσλ, ηφηε ελεξγεί ηζρπξφηεξα, έλαληη ηεο ελέξγεηαο πνπ π-

πάξρεη ζηηο κάδεο ησλ πξσηνλίσλ (κηιάκε γηα ηελ παξαρζείζα ελέξγεηα 
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απφ ηηο κάδεο ησλ πξσηνλίσλ πνπ αθαηξέζεθε απφ απηά ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο) απηή ε ελέξγεηα θαη ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ είλαη θαζαξήο κνξθήο ελέξγεηα, πνπ 

παξάγνληαη ζηνλ έλαλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ηνπ ελφο πξσηνλίνπ α, 

έιθνληαη ηζρπξφηεξα κε ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ είλαη θαζαξήο 

κνξθήο ελέξγεηα, πνπ παξάγνληαη ζηνλ άιινλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν 

ηνπ άιινπ-δεχηεξνπ πξσηνλίνπ β («έιθνληαη ηζρπξφηεξα» ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ άπσζε πνπ αζθείηαη κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ 

ελφο βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ ελφο πξσην-

λίνπ α, κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ έλαλ ε-

ζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ άιινπ 

πξσηνλίνπ β, αιιά θαη ην αληίζηξνθν: δειαδή ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ ελφο πξσηνλίνπ α κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ 

πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ άιινπ πξσηνλίνπ β). 

Δπίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ είλαη θαζαξήο κνξθήο ε-

λέξγεηα, πνπ παξάγνληαη ζηνλ έλαλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ηνπ ελφο 

πξσηνλίνπ α, έιθνληαη ηζρπξφηεξα κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ 

πνπ είλαη θαζαξήο κνξθήο ελέξγεηα, πνπ παξάγνληαη ζηνλ άιινλ εζσηε-

ξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ηνπ άιινπ-δεχηεξνπ πξσηνλίνπ β («έιθνληαη ηζρπ-

ξφηεξα» ζε ζχγθξηζε κε ηελ άπσζε πνπ αζθείηαη κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ελφο βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ ελφο πξσηνλίνπ α, κε ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ έλαλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ηνπ άιινπ πξσηνλίνπ β, αιιά θαη ην αληίζηξνθν: δειαδή ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ ε-

λφο πξσηνλίνπ α κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ 

άιινπ πξσηνλίνπ β). 

Απηφ, ην παξαπάλσ θαηλφκελν, εμεγήζακε ζπκβαίλεη φηαλ  ε ηζρχο θαη 

ην θνξηίν ηεο καγλεηηθήο-ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ γίλεη ηζρπξφηεξν ζε ζχγθξηζε κε απηφ 

ην θνξηίν πνπ θέξνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ηνπο ηα πξσηφληα θαη 

ειεθηξφληα (κε απηφ πνπ απέκεηλε δειαδή ζηηο κάδεο ησλ πξσηνλίσλ) (εδψ 

κεηαηξέπεηαη ε κάδα ζε ελέξγεηα). 

Απηφ γίλεηαη επεηδή, φπσο εμεγήζακε ιφγσ ηεο κεγάιεο παξαγσγήο ζε-

κειησδψλ ηφλησλ, απηά απσζνχληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ θαη 

ηνπ ειεθηξνλίνπ θαη δεκηνπξγνχλ δχν άιινπο λένπο πφινπο θαηά ην εμήο 

ζρήκα: 

Σα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ απσζνχληαη κε ηα παξα-

γφκελα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξα-

ζίαο, αθνχ θέξνπλ νκψλπκα καγλεηηθά θνξηία ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απν-

ζηάζεηο. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη απηά (ηα παξαγφκελα θνξηία ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ) λα απσζνχληαη θαη, επεηδή απσζνχληαη πάξα πνιιά ζε θνξηία ελέξ-
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γεηαο, δεκηνπξγνχλ δχν λένπο πφινπο (αθνχ φια καδί ηα ζεκειηψδε ηφληα 

πξσηνλίσλ έιθνληαη κεηαμχ ηνπο, ελψ επίζεο φια καδί ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ επίζεο έιθνληαη κεηαμχ ηνπο, νπφηε ηα παξαγφκελα ζε-

κειηψδε ηφληα ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο δεκηνπξγνχλ ηψξα δχν 

λένπο πφινπο). 

Έηζη, φηαλ παξαρζνχλ πνιιά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, απηά απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα απσζνχληαη έμσ απφ ηα πξσηφληα-ειεθηξφληα, ή κεηαθηλνχληαη-

κεηαηνπίδνληαη έμσ απφ ηα ίδηα πξσηφληα παξαγσγήο ησλ, ιφγσ ηεο άπσ-

ζεο πνπ ηνπο εμαζθνχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηά-

ζεηο πνπ είλαη δπλάκεηο άπσζεο (ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, ηζρχ-

νπλ ηα εμήο: ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ πνπ παξάγνληαη δειαδή, 

απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ θαη, επίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ παξάγνληαη δειαδή, απσζνχληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλί-

σλ). 

Καη επεηδή ηα πξσηφληα δελ απσζνχληαη (παξά κφλνλ αλ ηνπο εμαζθεζεί 

αθφκε κεγαιχηεξε δχλακε) απσζνχληαη νη εζσηεξηθνί ηνπο πφινη. 

Σφηε ζπκβαίλεη ην εμήο: 

Έζησ νη δχν παξαγφκελνη πφινη απφ ζεκειηψδε ηφληα είλαη κεηαβιεηνί-

θηλεηνί πφινη επεηδή ηα θνξηία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ έρνπλ παξα-

ρζεί βξίζθνληαη έμσ απφ ηα πξσηφληα-εζηίεο παξαγσγήο ησλ. Απηνχο ηνπο 

νλνκάδνπκε ελεξγεηαθνχο πφινπο. 

Έηζη, ν εμσηεξηθφο ελεξγεηαθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ έιθεη ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο (αθνχ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσην-

λίσλ ηνπ ελεξγεηαθνχ πφινπ έιθνληαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ηνπ πξσηνλίνπ απηνχ α, θαη δεκηνπξ-

γνχλ πφιν). Απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγείηαη κηα πνιχ ηζρπξή έιμε κε-

ηαμχ ησλ.  

Λφγσ ηεο ηζρπξήο απηήο έιμεο, ηφηε αλαπηχζζεηαη επηηάρπλζε κεηαμχ 

ησλ θαη ηφηε απηά ηα θνξηία ηνπ εμσηεξηθνχ ελεξγεηαθνχ πφινπ ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ, έιθνληαη θαη κεηαθηλνχληαη, θαη πιεζηάδνπλ 

θαη ππεξβαίλνπλ ηελ ιεγφκελε θξίζηκε απφζηαζε κεηαμχ ησλ (έξρνληαη-

πιεζηάδνπλ πην θνληά απφ ηελ θξίζηκε απφζηαζε), πνπ νξίδεηαη κεηαμχ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ αθελφο θαη ηνπ άιινπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφ-

ινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειεθηξνλίσλ αθεηέξνπ). Μφιηο φκσο π-

πεξβνχλ ηελ θξίζηκε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο (πιεζηάζνπλ δειαδή ζην ε-

ζσηεξηθφ ηνπ πξσηνλίνπ πην θνληά απφ ηελ θξίζηκε απηή απφζηαζε), ηφηε 

εμαζθνχληαη ηζρπξφηεξα νη δπλάκεηο άπσζεο κεηαμχ απηψλ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ θαη απηά ηφηε (ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα ειεθηξνλίσλ) αξρίδνπλ λα απσζνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξσην-

λίνπ. 
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Γηα λα ππεξληθεζνχλ απηέο νη δπλάκεηο άπσζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο (γηα λα γίλνπλ ηζρπξφηεξεο απφ ηηο δπλάκεηο έιμεο ησλ), 

πξέπεη λα ππάξμεη θαη ν άιινο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ θαη 

απηφο είλαη ε πίεζε. Ζ πίεζε απηή πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο άπσζεο απηψλ 

ησλ καγλεηηθψλ θνξηίσλ (δελ είλαη απαξαίηεηα λα ππάξμεη πίεζε ζε κάδεο, 

αιιά κπνξεί λα ππάξμεη θαη πίεζε ζε καγλεηηθά θνξηία ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πνπ κεηαθηλνχληαη). Με άιια ιφγηα κπνξεί λα αζθεζεί πίεζε π.ρ. απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ελφο πξσηνλίνπ πξνο 

εξρφκελα ζε απηφ ην πξσηφλην θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη 

ηφηε απηή ε πίεζε ιέγεηαη ελεξγεηαθή πίεζε, επεηδή αζθείηαη κφλνλ ζε θα-

ζαξέο κνξθέο ελέξγεηαο θαη δελ αζθείηαη ζε κάδεο-χιε. Έηζη, αλ απφ πνι-

ινχο ηέηνηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ αζθεζεί πίεζε πξνο άιια ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ (ζθέηα ή 

επξηζθφκελα κέζα ζε δνκηθνχο ιίζνπο), ηφηε απηά ηα εξρφκελα πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφλην α, καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ή άιινη 

δνκηθνί ιίζνη εθηξέπνληαη απφ απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνλίνπ α.  

Απηή ινηπφλ είλαη θαη ε εμήγεζε ηεο εθηξνπήο ελέξγεηαο ή κάδαο φηαλ 

πιεζηάδεη πξνο άιιε κηα πεγή ελέξγεηαο πνπ θέξεη νκψλπκά ηεο καγλεηη-

θά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

 

Αλ ινηπφλ ππάξρεη θαη ηζρπξή πίεζε κεηαμχ ησλ απσζνχκελσλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ, απηά θαζψο απσζνχληαη κε ηεξάζηηεο δπλάκεηο άπσζεο, 

πάλε θαη πέθηνπλ κε πνιχ κεγάιε δχλακε ζε ίδηά ηνπο ζεκειηψδε ηφληα, 

θαηά ηνλ εμήο ηξφπν: 

Έζησ θαζψο παξάγνληαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηνλ Ήιην, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

Απηά ηα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα, επεηδή είλαη πνιχ ηζρπξά ζε 

θνξηία, απσζνχληαη επίζεο κε εμίζνπ πνιχ ηζρπξή δχλακε άπσζεο. 

Καζψο απσζνχληαη π.ρ. ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ (ή ησλ ε-

ιεθηξνλίσλ)  πέθηνπλ κε δχλακε πάλσ ζε άιια ζεκειηψδε ηφληα πξσην-

λίσλ, ηα νπνία θη απηά έρνπλ δεκηνπξγήζεη ελεξγεηαθφ πφιν. Απηφ ζπκ-

βαίλεη γηαηί ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο ηνπο εμαζθείηαη έιμε απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ ελεξγεηαθφ πφιν α πξνο άιινλ ελεξγεηαθφ πφιν (επεηδή ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

θαη δεκηνπξγνχλ πφιν, φπσο θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθν-

ληαη κε άιια ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ επίζεο πφιν).  

Αλ αληί γηα πφιν ελεξγεηαθφ είρακε έλα ππξήλα, ή έλα πξσηφλην, ηφηε 

ζα ζπλέβαηλε ην εμήο: 

Σα παξαγφκελα θαη απσζνχκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πέθηνπλ 

κε νξκή πάλσ ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξσηνλίνπ, ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ε-

ζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ κε ηνλ ν-
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πνίν έιθνληαη (επεηδή θέξεη θαη απηφο ζεκειηψδε ηφληα πνπ είλαη ίδηα κε 

εθείλα πνπ έιθνληαη). Σνπο εμαζθείηαη φκσο άπσζε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο, π.ρ. ζηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ έξνρληαη0-έιθνληαη 

απφ ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ζην πξσηφλην απηφ, ηνπο εμαζθείηαη 

άπσζε δειαδή απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ άιινλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλί-

σλ ηνπ ίδηνπ πξσηνλίνπ.  

κσο, ε έιμε ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο είλαη απηή πνπ έιθεη ηα 

ζεκειηψδε ηφληα πξνο ηνλ εζσηεξηθφ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ. Απηά φκσο ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ έιθνληαη εθεί, φηαλ ινηπφλ, ιέκε, 

είλαη ζεκειηψδε ηφληα πνπ ήδε έρνπλ απσζεζεί κε πάξα πνιχ ηζρπξή δχ-

λακε άπσζεο απφ άιια ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, ηφηε απηή ε πνιχ 

ηζρπξή δχλακε άπσζεο είλαη ηθαλή λα ππεξβεί ηηο δπλάκεηο άπσζεο πνπ 

εμαζθνχληαη απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ-

βαξπηηθνχ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ ίδηνπ απηνχ 

πξσηνλίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ειθφκελα ζεκειηψδε ηφληα πέθηνπλ 

πάλσ ζηνλ πφιν απηφλ θαη ηνλ θνξηίδνπλ πάξα πνιχ. Με άιια ιφγηα, κπν-

ξεί π.ρ. ε άπσζε ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ λα ζπκβαίλεη λα απσζνχ-

ληαη κε ηφζε πνιχ ηζρπξή δχλακε απφ ηνλ ήιην, ψζηε φηαλ θηάζνπλ ζε έλα 

πξσηφλην πάλσ ζηελ Γε, ηφηε: δελ έιθνληαη απιά απφ ηνλ εζσηεξηθφ-

βαξπηηθφ πφιν ηνπ πξσηνλίνπ απηνχ ηεο Γεο, αιιά επεηδή νη δπλάκεηοά-

πσζεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ είλαη αζζελέζηεξεο απφ ηελ δχλακε άπσζεο 

πνπ απηά έρνπλ θαη ε νπνία απηή δχλακε άπσζεο έρεη κεηαθξαζζεί ζε θη-

λεηηθή ελέξγεηα θαη ζε επηηάρπλζε, ηφηε ππεξληθνχλ ηηο δπλάκεηοάπσζεο 

ησλ ζεκειησδψληφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλειεθηξνλίσλ 

πνπ αζθνχληαη κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ απηνχ.  

Απηή ε θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ απηνχ, απφ ελεξγεηαθήο πιεπξάο, είλαη 

ηψξα κηα θαηάζηαζε φπνπ ην ηζνδχγην ελέξγεηά ηνπ είλαη ζαθψο πνιχ κε-

γαιχηεξν ζε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηφ ην άηνκν ηφηε νλνκάδεηαη ελεξγεηαθφ άηνκν θαη ζπκπεξηθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν ζαλ ελέξγεηα θαη ιηγφηεξν ζαλ κάδα. Γελ κηιάκε εδψ γηα ε-

λεξγεηαθφ ππξήλα ή γηα ελεξγεηαθφ ειεθηξφλην, αιιά κηιάκε γηα νιφθιεξν 

ην άηνκν πνπ κπνξεί θαη ζπκπεξηθέξεηαη έηζη. 

Αθξηβψο ην ίδην θαηλφκελν ζπκβαίλεη θαη φηαλ πνιχ κεγάιε πνζφηεηα 

ελέξγεηαο ζεκειησδψλ ηφλησλ πέζεη πάλσ ζηνλ Ήιην καο ή ζηελ Γε καο. Ζ 

δηαθνξά είλαη φηη ν Ήιηνο θαη ε Γε, ζπλήζσο, ζα θνξηηζηνχλ ιηγφηεξν, ιφ-

γσ ηεο κεγάιεο κάδαο ησλ ζε ζχγθξηζε κε ην άηνκν πνπ αλαθέξακε σο ε-

λεξγεηαθφ άηνκν. κσο, αθφκε θαη κηα απιή κεηαθνξά ελέξγεηαο π.ρ. ηνπ 

Ήιηνπ πξνο ηε Γε καο είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιιεη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην 

ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ ηεο πφισλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε αλαηξνπή ηνπ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο κεηαμχ 

ησλ δχν εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηνπ ίδηνπ απηνχ ππξήλα, ή ησλ ε-

ζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ πφισλ ηνπ Ήιηνπ, ηεο Γεο καο θ.ιπ. 
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Αλ, ηψξα, ζθεθηνχκε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ έιθνληαη 

κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ελφο πξσηνλίνπ α, ελφο αηφκνπ α, είλαη 

έηζη ηζρπξά ζε ελεξγεηαθά θνξηία, κπνξνχλ θαηά ηελ θίλεζή ηνπο λα έι-

μνπλ νιφθιεξνπο δνκηθνχο ιίζνπο πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ (κέζσ ησλ 

εζσηεξηθψλ-βαξπηηθψλ ηνπο πφισλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ). 

Έηζη, ηέηνηα πνιχ ηζρπξά ζεκειηψδε ηφληα, κφιηο πέζνπλ πάλσ ζην πξσηφ-

λην, πέθηνπλ κε νξκή ζηα πξσηφληα-ειεθηξφληα πνπ έιθνπλ θαη ηα ρηπ-

πνχλ κε νξκή πάλσ ζην πξσηφληα απηφ ή ζε άιια ηέηνηα πξσηφληα θαη ε-

ιεθηξφληα θαη αιιάδνπλ ην ελεξγεηαθφ ηνπο θνξηίν ή ηελ ελεξγεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε.  

 

Γξάθεθε παξαπάλσ φηη: «[…] Ο Μπέηε αλαγλψξηζε δχν ππξεληθέο 

δηεξγαζίεο πξνο ηε κεηαηξνπή ηνπ πδξνγφλνπ ζε ήιην θαη νη νπνίεο ήηαλ 

εθηθηέο κε δεδνκέλεο ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο πηέζεηο πνπ πηζηεπφηαλ ηφηε 

φηη επηθξαηνχζαλ ζηνλ Ήιην. Καηά ηε κία δηεξγαζία, απιφ πδξνγφλν (έλα 

πξσηφλην) αληηδξνχζε κε έλα δεπηέξην, έλα ζπαληφηεξν θαη βαξχηεξν ηζφ-

ηνπν ηνπ πδξνγφλνπ (έλα πξσηφλην θαη έλα λεηξφλην)». 

Ση είδνπο αληίδξαζε ήηαλ απηή, πσο έγηλε δπλαηή, θάησ απφ πνηεο ζπλ-

ζήθεο έγηλε εθηθηφ απηφ; Μηιάκε γηα θάησ απφ πνηεο πξαγκαηηθά ζπλζήθεο 

θη φρη θάησ απφ πνηεο ζθέςεηο ηνπ θαζελφο πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

κνληέιν ή λα πξνζνκνηάζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθή δεκηνπξγία 

ηνπ θφζκνπ. 

Δπίζεο ζπλερίδεη: «[…] Απφ απηή ηελ αληίδξαζε ζρεκαηηδφηαλ έλα ζρε-

ηηθά επζηαζέο ηζφηνπν ειίνπ πνπ πεξηείρε δχν πξσηφλην θαη έλα λεηξφλην. 

ηε ζπλέρεηα, νη δχν απηνί ειαθξνί ππξήλεο ειίνπ ζπληήθνληαλ θαη ζρε-

κάηηδαλ έλαλ ζπλεζηζκέλν θαη επζηαζή ππξήλα ειίνπ, απειεπζεξψλνληαο 

δχν ππξήλεο πδξνγφλνπ σο ππνπξντφλ ηεο αληίδξαζεο. Απηή ε δηεξγαζία 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 74….». 

Κη εδψ θαλείο δελ κπνξεί λα ελλνήζεη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο δε-

κηνπξγήζεθε ηφζν ην πδξνγφλν φζν θαη ην ήιην, ηηο πξψηεο εθείλεο ζηηγκέο 

ηνπ ζχκπαληνο. 

Καη ζπλερίδεη απφ ηα πξνεγνχκελα: 

«[…] Ο άιινο ηξφπνο πνπ πξφηεηλε ν Μπέηε γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ π-

δξνγφλνπ ζε ήιην πεξηιάκβαλε έλαλ ππξήλα άλζξαθα γηα ηελ παγίδεπζε 

ππξήλσλ πδξνγφλνπ. Αλ ν Ήιηνο πεξηείρε κηθξή πνζφηεηα άλζξαθα, θάζε 

ππξήλαο άλζξαθα κπνξνχζε λα δεζκεχζεη θαη λα απνξξνθήζεη ππξήλεο π-

δξνγφλνπ, έλαλ θάζε θνξά, θαη έηζη λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ φιν θαη πε-

ξηζζφηεξν βαξχ ππξήλα. Σειηθά, ν κεηαζρεκαηηζκέλνο ππξήλαο άλζξαθα 

ζα γηλφηαλ αζηαζήο κε απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή ελφο ππξήλα ειίνπ θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ θαη πάιη ζε έλαλ επζηαζή ππξήλα άλζξαθα. ηε ζπλέρεηα 

απηή ε δηεξγαζία ζα μεθηλνχζε απφ ηελ αξρή. Με άιια ιφγηα ν ππξήλαο 

άλζξαθα δξα σο εξγνζηάζην, πνπ ρξεζηκνπνηεί ππξήλεο πδξνγφλνπ σο 

πξψηε χιε θαη παξάγεη ππξήλεο ειίνπ». 

Σελ κεηαηξνπή ηνπ πδξνγφλνπ ζε ήιην ηελ γλσξίδνπλ φινη. Απηφ φκσο 

δελ ζεκαίλεη φηη ην πδξνγφλν πξνέθπςε απφ ηνλ αξρηθφ θφθθν ελέξγεηαο 
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ζην ζχκπαλ, πνπ ηάρα εμεξξάγε θαη ήηαλ ηφζν ηξνκαθηηθή ε έθξεμή ηνπ 

ψζηε λα θηάζεη ζε έθηαζε κέρξη εθεί πνπ δελ θηάλεη νχηε ην ηειεζθφπην 

καθξηά. Αλ γίλνληαλ ηέηνηα πξάγκαηα ζηελ θχζε!!! 

Αο πάξνπκε, εδψ. κηα απιή εηθφλα γηα ζπκπιεξψζνπκε ην ζέκα: 

 

«1. ...Οη 4 ππξήλεο πδξνγφλνπ ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο (Δηθ. 4α). 

2. Ση ζρεκαηίζηεθε κεηά ηελ ζπλέλσζε ησλ ππξήλσλ απηψλ; (Δηθ. 4β). 

3. Ση παξάγεηαη απφ ην άηνκν ηνπ ειίνπ;». 

 

 

 
 

 

 

«Γνεοκώ ημ θοζηθό θόζμμ», ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ηάλεξ, πνώημ μένμξ. Σογγναθείξ: 

Βαζίιεξ Αιελόπμοιμξ, ΟκμύθνημξΘενηακόξ, Κώηζαξ Κώκζηαξ *Γηώνγμξ Φις-

νάθμξ (*ζομμεηείπε ζηε ζογγναθή ημο βηβιίμο μέπνη θαη ηεκ Τνίηε δηδαθηηθή 

εκόηεηα, ηεξ Γ΄ γεκηθήξ εκόηεηαξ), ζει. 23. 

 

Δξσηήκαηα: 

 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη: 

Δίλαη πηζαλφ λα ππήξμε πνηέ κηα ηέηνηα ηεξάζηησλ δηαζηάζεσλ ελέξγεηα 

κηθξφηεξε απφ έλα θφθθν, πνπ λα δεκηνχξγεζε κάδεο, κάιηζηα λα 

δεκηνχξγεζε ηέηνηα κάδα, ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ 

ζε ηέηνηα ηάμε θαηαζθεπαζκέλα, φηαλ απηφ, φπσο ιέγεηαη, πξνήιζε απφ 

ηεξάζηηα έθξεμε; 

Πνηνο, ζθεθηφκελνο ινγηθά, κπνξεί λα ην πηζηέςεη απηφ; 
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Πνχ ζηεξίδεηαη ε επηζηήκε φηη απηά έηζη έρνπλ κε ηελ ζεσξία ηεο 

Μεγάιεο Έθξεμεο; 

Γηαηί, επεηδή δελ κπνξεέη λα εμεγήζεη ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο 

εθηξέπεηαη ζε ζθάικαηα, ζε απαλσηά ιάζε θαη αηνπήκαηα γηα λα ζηεξίμεη 

ηη; Έλα ιάζνο, κηα ιάζνο ππφζεζε; 

Δίλαη επηζηεκνληθή δενληνινγία απηφ; 
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28. Η εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ππθλόηεηαο ηνπ ρώξνπ ή ηεο δηα-

θνξεηηθήο ηαρύηεηαο ηνπ ρξόλνπ.  

Γηαηί έμσ από ηα όξηα ηνπ ζύκπαληνο δελ ππάξρεη ηίπνηε. Η έλλνηα 

ηνπ ηίπνηε.  

Η απμνκείσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ. 

Πνηα είλαη ε έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηνπ αηζέξα.  

Σν ζπκπάληεην ζύζηεκα αλαθνξάο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ. 

Πσο νξίδεηαη ε ηηκή ηζρύνο ηνπ θάζε βαξπηηθνύ θέληξνπ ηνπ ζύκπα-

ληνο. 

 

 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθεξζήθακε ζηνλ ρσξνρξφλν θαη ηελ θα-

κπχισζή ηνπ. Να ζπκπιεξψζνπκε θαη λα δηεπθξηλίζνπκε εδψ ηα εμήο: 

πνπ ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ είλαη πεξηζζφηεξαζε ζχγθξηζε κε ηελ χιε, δειαδή εθεί φπνπ έρνπκε 

εμσηεξηθνχο ελεξγεηαθνχο πφινπο ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα είλαη ηζρπξφηεξα ζε ελέξγεηα απφ ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηθιείεη ν ρψ-

ξνο φπνπ απηά βξίζθνληαη, εθεί ν ρψξνο είλαη ππθλφηεξνο αιιά θαη ν ρξφ-

λνο είλαη γξεγνξφηεξνο-ηαρχηεξνο. 

Ζ χπαξμε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ππάξρεη παληνχ, φπνπ ππάξρεη ην ζχ-

κπαλ, φπνπ δειαδή εμαζθείηαη ε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή έιμε ησλ 

δχν ζπκπάληεησλ πφισλ.  

Έμσ απφ ηα φξηα ησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, δελ ππάξρεη ζχκπαλ, απιά επεηδή δελ ππάξ-

ρεη νχηε ελέξγεηα, αιιά νχηε θαη κάδα. Έμσ απφ απηά ηα φξηα δελ ππάξρεη 

ηίπνηε θαη απηή είλαη ε έλλνηα ηνπ ηίπνηε.  

Μέζα ζην ζχκπαλ, ιφγσ φκσο ηεο έιμεο ζεκειησδψλ ηφλησλ κε άιια 

ζεκειηψδε ηφληα ή ηεο άπσζήο ησλ, δεκηνπξγείηαη αλνκνηνκνξθία απηψλ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ζην ίδην ην ζχκπαλ. Γελ ππάξρεη δειαδή ε ίδηα θαηαλνκή ελέξγεηαο ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ζε φιν ην ζχκπαλ, αιιά ππάξρεη αληζνθαηαλνκή ηεο ελέξ-

γεηάο ησλ. Δμ απηνχ αθξηβψο έρνπκε θαη ηνλ δηαθνξεηηθφ ρσξνρξφλν ζηα 

δηάθνξα κέξε ηνπ ζχκπαληφο καο. 

Ο αηζέξαο ινηπφλ είλαη ε ππάξρνπζα δχλακε-ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ζε φιν ην ζχ-

κπαλ καο, ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζχκπαληφο καο, αθνχ φιν ην ζχκπαλ καο 

πεξηέρεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, 

φπσο αλαθέξακε. Δπεηδή ηα ζεκειηψδε ηφληα είλαη αληζνθαηαλεκεκέλα 

ζην ζχκπαλ γη’ απηφ θαη ε ηζρχο ηνπ αηζέξα απμνκεηψλεηαη, φπσο θαη ηνπ 

ρσξνρξφλνπ.  

Απηή ε αιιειεπίδξαζε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ε αληζνθαηαλνκή 

ηνπο ζε φιν ην ζχκπαλ, είλαη θαη ε αηηία πνπ ν αηζέξαο είλαη δηαθνξεηηθφο 

θαη έρεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

ζχκπαληφο καο. 
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Έηζη, ζε κεξηθά ζεκεία-πεξηνρέο ηνπ ζχκπαληφο καο κπνξεί λα έρνπκε 

ηζρπξή ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ κεζνζπ-

κπάληεηνπ ρψξνπ κε ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ πξνο 

ηνλ άιινλ ζπκπάληεην πφιν, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη ζηηο καχξεο ηξχπεο, ζηα 

κεγάια θέληα βαξχηεηαο φπσο ζηα θέληξα ησλ γαιαμηψλ θ.ιπ. 

Γη’ απηφ, σο παγθφζκην, ή θαιχηεξα σο ζπκπάληεην ζχζηεκα αλαθνξάο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θέξνπκε ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηνπ ζχκπαληνο πνπ εί-

λαη νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

Δπνκέλσο, αλ θαλείο ζειήζεη λα «δεη» ηα ζεκειηψδε ηφληα, κπνξεί λα ηα 

δεη θαη λα κειεηήζεη κέζα απφ ηελ καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή-βαξπηηθή 

επίδξαζε πνπ αζθνχλ κε ηηο πεξηνρέο ηνπ ζχκπαληνο φπνπ ππάξρνπλ κεγά-

ιεο ηζρχνο θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ, φπσο νη καχξεο ηξχπεο, ν ήιηνο 

θ.ιπ. 

Ζ ηηκή ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θάζε βαξπηηθνχ θέληξνπ ππάξρεη επεηδή 

ην θάζε βαξπηηθφ θέληξν ελέξγεηαο είλαη ν ιφγνο πνπ έρεη σο αξηζκεηή ηελ 

ηζρχ ηνπ θαζελφο βαξπηηθνχ θέληξνπ πνπ εμεηάδνπκε πξνο (δηα) ηεο ηηκήο 

ηζρχνο ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ 

γξακκψλ. 

 

ζνλ αθνξά ηνλ αηζέξα, έρνπλ γξαθεί πάξα πνιιά. Αο δνχκε κεξηθά γηα 

λα αληηιεθηνχκε θαιχηεξα ηα εξσηήκαηα θαη ηνπο νξηζκνχο ηνπ ζηηο δηά-

θνξεο επνρέο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ:  

 

«Ο αηζέξαο θαη ην πείξακα CERN 
Τεηάπηη, 12 Μαπηίος 2014 

Δπηκέιεηα: Δηξήλε Λεξηνχ 

 

«Ζ χιε εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ησλ πέληε ζηνηρείσλ ή ζσκάησλ (γε, 

χδσξ, αήξ, ππξ θαη αηζήξ) πάλσ απφ ηνλ ππεξζειήλην ρψξν. Απηφ ην ... 

πέκπην ζηνηρείν είλαη θαη ε πεκπηνπζία ηνπ χκπαληνο.» 

- Αξηζηνηέιεο- 

Ο Αηζήξ ή Αηζέξαο ήηαλ γηα ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο φηη πην ζεκαληηθφ 

γηα ηελ χπαξμε ηνπ χκπαληνο. ηνλ αηζέξα θξπβφηαλ ινηπφλ ην κπζηηθφ 

ηεο χπαξμεο ηνπ θφζκνπ καο θαη θαζ’ επέθηαζε θαη ηεο δηθήο καο. Ο Αη-

ζήξ δελ ήηαλ γλσζηφο κφλν ζηελ Αξραία Διιάδα , αιιά ζπλαληάηαη ζε 

φινπο ηνπο κεγάινπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο . Οη Κηλέδνη ηνλ νλφκαδαλ 

«Κη» , νη Ηάπσλεο «Σζη» θαη νη Ηλδνί «Πξάλα». Ο Αηζέξαο, είλαη ην κνλα-

δηθφ θιεηδί , πνπ αλνίγεη ηε πφξηα γηα ηε πιήξε θαηαλφεζε ηεο χπαξμεο 

θαη ηεο πξνέιεπζεο ηνπ θφζκνπ καο. 

Ση είλαη φκσο ν αηζέξαο θαη πψο κπνξνχκε λα ηνλ πξνζεγγίζνπκε; 

- Ο Αξηζηνηέιεο νξίδεη γηα ηνλ Αηζέξα ηα εμήο: «Ζ χιε εκθαλίδεηαη κε 

ηε κνξθή ησλ πέληε ζηνηρείσλ ή ζσκάησλ (γε,χδσξ,αήξ, ππξ θαη αηζήξ) 

πάλσ απφ ηνλ ππεξζειήλην ρψξν. Απηφ ην πέκπην ζηνηρείν είλαη θαη ε πε-

κπηνπζία ηνπ χκπαληνο». O Αξηζηνηέιεο νξίδεη ινηπφλ ηνλ αηζέξα, σο ηε 

Πεκπηνπζία ηνπ χκπαληνο. Χο δειαδή ην πέκπην ζηνηρείν πνπ ελψλεη ηα 

http://www.inewsgr.com/t/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1_ellada.htm
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άιια ηέζζεξα ζηνηρεία, ιεηηνπξγψληαο ζαλ κία θφιια ζα ιέγακε ζήκεξα, 

αιιά θαη πνπ ηαπηφρξνλα είλαη κηα νπζία πνπ απνηειεί ηε γελεζηνπξγφ αη-

ηία ησλ άιισλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ. ηελ Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα φπνπ 

κειεηήζεθαλ ηα πέληε ζηεξεά πνιχεδξα, ηα νπνία ζπκβφιηδαλ ηα πέληε 

παξαπάλσ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζχκπαληνο, ν αηζέξαο ζπκβνιηδφηαλ σο 

δσδεθάεδξν. 

- Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα νξίδεη ηνλ αηζέξα σο ην ξεπζηφ ηνπ θελνχ 

πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο χιεο θαη δηάδνζεο ηνπ θσηφο. 

- Χο ππεχζπλνο γηα ηε δηάδνζε ηνπ θσηφο, ν αηζέξαο νξίδεηαη ζαλ ην κέ-

ζν δηαδφζεσο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο ηνπ θσηφο. Δλψ είλαη ζε-

καληηθφ λα αλαθεξζεί φηη δε κπνξεί λα δηαδνζεί έλα θχκα ρσξίο κέζνλ δηα-

δφζεσο. 

Παξφιν πνπ ν αηζέξαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο γηα ηε πξφνδν ηεο 

θπζηθήο θαη ηε θαηαλφεζε ηνπ ζχκπαληνο, θαίλεηαη φηη ζην παξειζφλ ίζσο 

θαη λα έγηλαλ, γηα άγλσζηνπο πάληα ιφγνπο πξνζπάζεηεο απφθξπςεο ηνπ ή 

ίζσο απιά ε επηζηήκε λα ζηξάθεθε αιινχ εμαηηίαο λέσλ ηάζεσλ ηεο θπζη-

θήο. Υξνληθά ε θακπή εθείλε φπνπ ε επηζηήκε ζηξάθεθε αιινχ θαη μέρα-

ζε ηνλ αηζέξα ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ θαη ηνπ Αξηζηνηέιε πξνζδηνξίδε-

ηαη, κε ηελ απνδνρή ηεο Θεσξίαο ηεο ρεηηθφηεηαο ηνπ Ατλζηάηλ θαη ηελ 

απφξξηςε ησλ ζεσξηψλ ηνπ Σέζια. χκθσλα κε απηή ηελ εθδνρή θαη ηνπο 

ππνζηεξηρηέο ηεο, ν Σέζια κηινχζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ αηζέξα, ελψ ν Α-

τλζηάηλ απέξξηπηε απζηεξά ηελ χπαξμε ηνπ. Σειηθά ε εθδνρή απηή ζέιεη ηε 

Γηεζλή Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα, θαζψο θαη ηηο εηαηξίεο ειεθηξηθψλ εηδψλ 

θαη θαισδίσλ λα πξνσζνχλ ηνλ Ατλζηάηλ επεηδή φιεο απηέο νη εηαηξίεο ε-

μαηηίαο ζπκθεξφλησλ ήηαλ ελαληίνλ ησλ ηδεψλ ηνπ Σέζια ν νπνίνο κέζσ 

ηνπ αηζέξα είρε αλαθαιχςεη κέζνδν κεηαθνξάο ελέξγεηαο ρσξίο ηε ρξήζε 

θαισδίσλ, αιιά θπξίσο είρε αλαθαιχςεη γεληθφηεξεο κεζφδνπο δσξεάλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ην θελφ (δσξεάλ, ειεχζεξε, θαζαξή ελέξγεηα 

πνπ δε κνιχλεη ή θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ). Ζ παξαγσγή απηήο ηεο ε-

ιεχζεξεο θαη θαζαξήο ελέξγεηαο ζηεξηδφηαλ ζχκθσλα κε ηνλ Σέζια ζην 

αηζεξηθφ πεδίν πνπ ππάξρεη ζην θελφ. Καηά ηελ εθδνρή απηή, κε ηελ απν-

δνρή ηνπ Ατλζηάηλ θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο Θεσξίαο ηεο ρεηηθφηεηαο ε 

νπνία ζηεξηδφηαλ ζηε πεπνίζεζε φηη δελ ππάξρεη αηζέξαο θαη ηε παξάιιε-

ιε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ Σέζια, έθιεηζε θαη ην ζέκα κε ηνλ αηζέξα θαη ν-

πνηαδήπνηε αλαθνξά ηνπ ζε απηφλ ζεσξείην παξάινγε, εμνχ θαη ε γέλλε-

ζε ηφηε ηεο ιέμεο «αηζεξνβάκσλ» πνπ πεξηέγξαθε θάπνηνλ ν νπνίνο δελ 

είρε επαθή κε ηε πξαγκαηηθφηεηα, αθξηβψο φπσο νη επηζηήκνλεο πνπ απν-

δέρνληαλ ηελ χπαξμε ηνπ αηζέξα. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη απφ κεξηθνχο φηη ν 

Ατλζηάηλ ιίγν πξηλ πεζάλεη παξαδέρζεθε φηη έρεη θάλεη ιάζνο ζηε Θεσξία 

ηεο ρεηηθφηεηαο επεηδή δελ απνδέρζεθε ηελ χπαξμε ηνπ αηζέξα. ια απηά 

ηειηθά απνηεινχλ δνμαζίεο ελφο κχζνπ ή πξαγκαηηθφηεηα; Δίηε σο κχζνο 

είηε σο πξαγκαηηθφηεηα, αθνξά κία άπνςε ηελ νπνία νχηε απνξξίπηνπκε 

αιιά νχηε θαη ζπκκεξηδφκαζηε απαξαίηεηα. 

ήκεξα εμαηηίαο ηνπ ηέικαηνο ζην νπνίν έρεη πεξηέιζεη ε αλζξσπφηεηα 

ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ αλαγθψλ γηα ελέξγεηα, 
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νη επηζηήκνλεο αλαγθάζηεθαλ λα δερζνχλ ηελ χπαξμε ηνπ αηζέξα, παξφιν 

πνπ δε ην δειψλνπλ αλνηρηά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνζπαζνχλ θάζε 

θνξά λα ηνπ δψζνπλ θαη απφ κία άιιε νλνκαζία. Μία ηέηνηα πεξίπησζε 

είλαη θαη ηα πεηξάκαηα ηνπ Cern θαη ηεο Πχινπ φπνπ θαη ζηα δχν θαηα-

γξάθνληαη νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ λεηξίλσλ. Σνλ αηζέξα ινη-

πφλ πνπ είραλ απνξξίςεη, ζήκεξα ηνλ πξνζνκεηψλνπλ κε ην πεδίν ηνπ 

Υηθο, ην νπνίν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην ζσκαηίδην Μπνλδφλην Υηθο, 

ην νπνίν αλαθαιχθζεθε πεηξακαηηθά ην 2012 κε πηζαλφηεηα ππάξμεσο 

99,99999% θαη ζηηο 04/07/2012 αλαθνηλψζεθε ε αλαθάιπςε ηνπ απφ 

ην Cern. Οη ζεσξεηηθνί θπζηθνί αλαθέξνπλ φηη απηφ ην Μπνλδφλην είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε παξνρή ηεο κάδαο ζε φια ηα άιια ζσκαηίδηα. Σν κπνλδφ-

λην ηνπ Υηθο είλαη ην ηέηαξην θαηά ζεηξά Μπνλδφλην πνπ έρεη αλαθαιπθ-

ζεί. 

Πξνζσπηθά εληνπίδσ ηε ζχλδεζε ηνπ αηζέξα κε ην πείξακα ηνπ Cernθαη 

θαζ’ επέθηαζε κε ηα Μπνλδφληα θαη ζε κία άιιε δηάζηαζε ε νπνία αμίδεη 

λα αλαιπζεί εθηελψο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1) O Aηζέξαο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηε δεκηνπξγία κάδαο θαη χιεο. 2) χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ε πε-

κπηνπζία ηνπ ζχκπαληνο, είλαη δειαδή ζαλ κία θφιια πνπ θνιιά θαη ζπ-

γθξαηεί ηα πάληα. 3) Απνηειεί ην κέζνλ δηαδφζεσο ηνπ θσηφο. Καη’ αληη-

ζηνηρία νη επηζηήκνλεο δε κηινχλ γηα ηνλ αηζέξα, θάλνπλ φκσο ιφγν: 1) Γηα 

ην Μπνλδφλην ηνπ Υηθο , ην νπνίν έρεη ηε πξψηε ηδηφηεηα ηνπ Αηζέξα, απηή 

φηη δίλεη ηελ χιε, ηε κάδα. 2) Πέξαλ απφ ην Μπνλδφλην ηνπ Υηθο έρεη αλα-

θαιπθζεί θαη έλα άιιν Μπνλδφλην ην νπνίν νλνκάδεηαη Γινπφλην (ε νλν-

καζία ηνπ πξνέξρεηαη απφ ην glue = θφιια) ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα λα 

δέλεη ηα πάληα ζαλ κηα θφιια, δειαδή ην Γινπφλην εθθξάδεη ηνλ ειε-

θηξνκαγλεηηθφ παικφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα λα ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ 

ηνπο κε κεγάιεο δπλάκεηο ηα quarks. Άξα εδψ παξαηεξείηαη ε δεχηεξε η-

δηφηεηα ηνπ Αηζέξα σο απηή ηε θφιια πνπ ελψλεη ηα πάληα. 3) Σν θσηφλην 

ζεσξείηαη θαη απηφ Μπνλδφλην, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ θσηφο. Δδψ δειαδή εληνπίδεηαη ε ηξίηε ηδηφηεηα ηνπ αηζέξα σο κέζνλ 

δηαδφζεσο ηνπ θσηφο. 

Αλ θαη νη επηζηήκνλεο απφ ην Cern δε κηινχλ αλνηρηά γηα ηνλ αηζέξα, 

παξφια απηά δηαβάδνπκε ζην ηχπν, φηη ππνζηεξίδνπλ ηε πηζαλφηεηα θα-

ηάξξηςεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Ατλζηάηλ αιιά θαη ηελ ειπίδα γηα κηα κειιν-

ληηθή, ειεχζεξε, θαζαξή ελέξγεηα. Μφλν πνπ αλ ηειηθά ν κχζνο είλαη α-

ιεζηλφο, ε θαηάξξηςε ηεο ζεσξίαο ηνπ Ατλζηάηλ αιιά θαη ε παξαγσγή ε-

ιεχζεξεο θαη θαζαξήο ελέξγεηαο, είδακε παξαπάλσ φηη κπνξεί λα πξνέιζεη 

κνλάρα κέζν ηνπ αηζέξα. 

ysterografa.gr 

 

Δπίζεο, λα ζπκεζνχκε θαη ηα εμήο: 

Σν θσο φκσο δελ είλαη ν ιεγφκελνο αηζέξαο ή ν ηζηφο ηεο χιεο, επεηδή 

ζήκεξα γλσξίδνπκε καχξεο ηξχπεο, γλσξίδνπκε ηελ ζθνηεηλή ελέξγεηα πνπ 

είλαη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζχκπαληφο καο. 

http://www.inewsgr.com/t/cern_cern.htm
http://www.inewsgr.com/t/cern_cern.htm
http://www.inewsgr.com/t/cern_cern.htm
http://www.inewsgr.com/t/cern_cern.htm
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Δπνκέλσο δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε ην θσο κε ηνλ πξσηαξρηθφ ηζηφ ηεο 

χιεο. 
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29. Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ζην κπιε κέξνο ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

θσηόο, αιιά θαη ηνπ θάζε είδνπο θύκαηνο, πνπ καο πιεζηάδεη. 

Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ζην θόθθηλν κέξνο ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

θσηόο, αιιά θαη ηνπ θάζε είδνπο θύκαηνο, πνπ απνκαθξύλεηαη από ε-

κάο. 

Η εμήγεζε ηεο θνζκνινγηθήο εξπζξάο κεηαηόπηζεο.  

 

 

 
 

 
 

Η δηαζημιή ημο ζύμπακημξ ελαζζεκίδεη ημ θςξ ηςκ άζηνςκ ηςκ πμιύ μα-

θνηκώκ γαιαληώκ με μία θμζμμιμγηθή μεηαηόπηζε πνμξ ημ θόθθηκμ – ακάιμγε 

πνμξ ημ θαηκόμεκμ Νηόπιεν (επάκς) – πμο αιιάδεη ημ θςξ πμο εθπέμπεηαη 

από ακηηθείμεκα πμο απμμαθνύκμκηαη . πςξ θαίκεηαη θάης, όζμ μαθνύηενα 

βνίζθεηαη έκαξ γαιαλίαξ ηόζμ μαθνύηενε είκαη ε δηαδνμμή πμο ημ θςξ πνέπεη 

κα δηαηνέλεη γηα κα θηάζεη ζηε Γε. Γπίζεξ, επεηδή ε απόζηαζε μεηαλύ ημο γα-

ιαλία θαη ηεξ Γεξ αολάκεηαη ζηαζενά, θάζε μήθμξ θύμαημξ αζηνηθμύ θςηόξ 

δηεονύκεηαη θαη ε ζοπκόηεηά ημο ειαηηώκεηαη. Φςξ από άζηνα πμο ακήθμοκ ζε 

πμιύ μαθνηκμύξ γαιαλίεξ μπμνεί κα μεηαημπηζηεί ηειείςξ έλς από ηεκ μπηηθή 

πενημπή, πενημνίδμκηαξ θαηά θάπμημ ηνόπμ ημ θςξ ηςκ άζηνςκ πμο θηάκεη ζηε 

Γε. 
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«Η κεηαηόπηζε από ην θσο ζην ζθνηάδη 

[…] Ζ θνζκνινγηθή εξπζξά κεηαηφπηζε είλαη παξφκνηα κε ην θιαζηθφ 

θαηλφκελν Νηφπιεξ επεηδή θαη ηα δχν ππνζέηνπλ ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο 

θχκαηνο. ηελ θνζκνινγηθή πεξίπησζε, ε εξπζξά κεηαηφπηζε δελ ζρεηί-

δεηαη κε ηελ θίλεζε ηεο θσηεηλήο πεγήο αιιά κάιινλ κε ηελ απφζηαζή ηεο 

απφ ηνλ παξαηεξεηή. Κχκαηα θσηφο απφ αληηθείκελν πνπ θηλείηαη πξνο 

έλαλ παξαηεξεηή ζπκπηέδνληαη πξνο ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ή ην κπιε 

άθξν ηνπ θάζκαηνο. Κχκαηα απφ αληηθείκελν πνπ απνκαθξχλεηαη δηεπξχ-

λνληαη θαη κεηαηνπίδνληαη πξνο ηε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα ή ην εξπζξφ ά-

θξν. 

ηελ θνζκνινγηθή πεξίπησζε, ε εξπζξά κεηαηφπηζε δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θίλεζε ηεο θσηεηλήο πεγήο αιιά κάιινλ κε ηελ απφζηαζή ηεο απφ ηνλ 

παξαηεξεηή. Με βάζε ηηο εμηζψζεηο ηεο ζρεηηθφηεηαο, ν ρψξνο δηα-

ζηέιιεηαη νπνπδήπνηε θαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, εθηφο απφ ην ρψξν 

ησλ βαξπηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο νη γαιαμίεο. Έηζη ην θσο απφ κία πεγή 

ζε έλα καθξηλφ γαιαμία δηαλχεη λαη δηεπξπκέλε δηαδξνκή, πνπ επηκεθχλεη 

θάζε κήθνο θχκαηνο. πσο ζην θαηλφκελν Νηφπιεξ, ην δηεπξπκέλν θχκα 

θαηαιήγεη ζε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα, ή εξπζξφηεξν είδνο θσηφο. ζν κα-

θξχηεξα είλαη έλαο γαιαμίαο απφ ηε Γε ηφζν πεξηζζφηεξνο ρψξνο κεζνια-

βεί γηα δηαζηνιή, ηφζν γξεγνξφηεξα απμάλεη ε απφζηαζε απφ ην γαιαμία 

θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε εξπζξά κεηαηφπηζε.  

Σν θσο ησλ άζηξσλ ζε θνληηλνχο γαιαμίεο απιά ζα θνθθηλίζεη, αιιά ζε 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ην θσο ησλ άζηξσλ κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί έμσ 

απφ ην άθξν ηεο ρακειήο ζπρλφηεηαο ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο κέζα ζηηο αφ-

ξαηεο δψλεο ηεο ππέξπζξεο θαη ηεο ξαδηνθσληθήο αθηηλνβνιίαο». 

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 22-23.  

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Αλαθέξζεθε πην πάλσ φηη: «Κχκαηα θσηφο απφ αληηθείκελν πνπ θηλείηαη 

πξνο έλαλ παξαηεξεηή ζπκπηέδνληαη πξνο ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ή ην 

κπιε άθξν ηνπ θάζκαηνο». 

Ζ εμήγεζε είλαη απιή: ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ φπνηα ζπκπίεζε ζην άζηξν 

θ.ιπ. ηξέρνπλ πνιχ γξεγνξφηεξα απφ ην θσο. Έηζη, απηά θαζψο ηξέρνπλ 

πξνο ην κέξνο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ζπκπίεζεο (πνπ έρεη νξηζηεί-

δηακνξθσζεί απφ ηελ πεγή, π.ρ. Ήιηνο θ.ιπ.) έιθνπλ θαη ησ θσηφληα. Σφηε 

ηα θσηφληα απηά ηξέρνπλ πην πνιχ πξνο ηε  θαηεχζπλζε θίλεζήο ησλ. Έηζη 

βιέπνπκε ην θσο λα ζπκπηέδεηαη πξνο ην κπιε, επεηδή έρεη πεξηζζφηεξε 

ελέξγεηα, αθνχ εθεί έιθνληαη ηα θσηφληα απφ ηα ζεκειηψδε ηφληα θαη ζπ-

γθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξα θσηφληα θαη ζεκειηψδε ηφληα. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ην θάζε είδνο θχκα. 
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Γηα ηνλ ίδην ιφγν, φηαλ απνκαθξχλεηαη ην θσηεηλφ ζψκα, ηα ζεκειηψδε 

ηφληα επεηδή ηξέρνπλ πνιχ γξεγνξφηεξα απφ ην θσο, αθαηξνχλ ελέξγεηα 

απφ απηφ θαη ηελ κεηαθέξνπλ ζην κπξνζηηλφ ηνπ κέξνο ηεο θσηεηλήο πε-

γήο, επεηδή εθεί βξίζθνληαη απηά. Έηζη, ζην πίζσ κέξνο ηεο θσηεηλήο πε-

γήο πνπ απνκαθξχλεηαη αθαηξείηαη ελέξγεηα θαη ην θσο κεηαπίπηεη ζε θσο 

ρακειφηεξεο ελέξγεηαο, ή γίλεηαη θφθθηλν. 

Σελ αθαηξνχκελε ελέξγεηα ηελ δηαβάδνπκε ζην έληνλν ηνπ ρξψκαηνο 

ηνπ θσηφο πνπ ιακβάλνπκε. ζν δειαδή αθαηξείηαη ελέξγεηα, ηφζν ιη-

γνζηεχεη ην έληνλν ηνπ ρξψκαηνο ηνπ θσηφο. 

Ζ αθαηξνχκελε ελέξγεηα νθείιεηαη ζηελ αληίζηνηρε ηζρχ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ηνπ θσηφο ηεο θσηεηλήο πεγήο. 

 

Αλαθέξζεθε επίζεο φηη: «ζν καθξχηεξα είλαη έλαο γαιαμίαο απφ ηε Γε 

ηφζν πεξηζζφηεξνο ρψξνο κεζνιαβεί γηα δηαζηνιή, ηφζν γξεγνξφηεξα απ-

μάλεη ε απφζηαζε απφ ην γαιαμία θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε εξπζξά κε-

ηαηφπηζε» 

Απηφ νθείιεηαη ζην φηη φζν καθξηά είλαη θαη θσηεηλή πεγή ηφζν εμα-

ζζελεκέλα είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα θαη έηζη ρακειψλεη ε ελέξγεηα ηνπ 

θσηεηλνχ θχκαηνο πνπ κεηαηνπίδεηαη ζην εξπζξφηεξν. 
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30. Η εμήγεζε ηνπ ρξώκαηνο ηνπ νπξαλνύ πνπ είλαη καύξν θαη όρη 

θσηεηλό-ιακπξό. 

Σα ζεκειηώδε ηόληα ηξέρνπλ πνιύ γξεγνξόηεξα από ην θσο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο όισλ ησλ κπνδνλίσλ θαη ησλ θεξκην-

λίσλ. 

 

 

«Σν αίληγκα ηνπ λπρηεξηλνύ νπξαλνύ 

Γηα πνιινχο αηψλεο, θηιφζνθνη θαη επηζηήκνλεο πξνβιεκαηίδνληαλ επά-

λσ ζε κηα θαηλνκεληθά απιή εξψηεζε: Αλ ην ζχκπαλ είλαη άπεηξν θαη γε-

κάην άζηξα, πσο γίλεηαη ν νπξαλφο λα είλαη ζθνηεηλφο ηε λχρηα; πσο έ-

λαο παξαηεξεηήο κέζα ζε έλα δάζνο βιέπεη δέλδξα πξνο φιεο ηηο δηεπ-

ζχλζεηο, θάζε βιέκκα ηνπ παξαηεξεηή κέζα ζην άπεηξν ζχκπαλ ζα θαηέ-

ιεγε ζε θάπνην άζηξν. Σν απνηέιεζκα ζα ήηαλ έλα ζπλερέο νπξάλην θσο  - 

απηφ πνπ ν πνηεηήο Έληγθαξ Άιαλ Πφε νλφκαζε «Οη ρξπζνί ηνίρνη ηνπ 

ζχκπαληνο».  

 

 

 
 

Έκαξ παναηενεηήξ μέζα ζε έκα δάζμξ (άθνμ ανηζηενά) ζα βιέπεη έκα πα-

ναπέηαζμα από δέκδνα δηόηη ημ δάζμξ ζοκεπίδεη πένα από ημ ιεγόμεκμ βαζηθό 

όνημ – ηε μέζε απόζηαζε ζηεκ μπμία ημ βιέμμα ημο παναηενεηή ακηηιαμβάκεηαη 

έκα δέκδνμ. Καηά ημκ ίδημ ηνόπμ, από θάζε ζεμείμ ημο άπεηνμο θαη γεμάημο ά-

ζηνα ζύμπακημξ, μαθνηκά θαη θμκηά άζηνα ζα επηθαιύπημοκ θάζε εθαημζηό ημο 

μπηηθμύ ημο πεδίμο (ανηζηενά) γεμίδμκηαξ ημκ κοπηενηκό μονακό με θςξ.  
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Η δεύηεπη παπαπάνω εικόνα είναι ζςνέσεια, ζηα απιζηεπά ηηρ ππώηηρ 

 

Έκαξ ιόγμξ πμο ε κύπηα είκαη ζθμηεηκή είκαη όηη ημ ζύμπακ δεμημονγήζεθε 

πνηκ από μνηζμέκμ πνόκμ. Ακ μ θόζμμξ είκαη 15 δηζεθαημμμονίςκ εηώκ, γηα πα-

νάδεηγμα, έκαξ παναηενεηήξ ζηε Γε μπμνεί κα βιέπεη θςξ μόκμ από ακηη-

θείμεκα πμο βνίζθμκηαη ζε απόζηαζε ημ πμιύ 15 δηζεθαημμμονίςκ εηώκ θςηόξ. 

Η απόζηαζε αοηή ζεμεηώκεηαη πάκς με έκα δηαθακέξ επίπεδμ. Άζηνα πμο βνί-

ζθμκηαη ανηζηενά από αοηό ημ ζεμείμ είκαη αόναηα γηαηί ημ θςξ ημοξ δεκ έπεη 

πνμιάβεη κα ηαληδέρεη μέπνη ηε Γε. 

 

 

Ο λπρηεξηλφο νπξαλφο φρη κφλν κπνξνχζε α είλαη ιακπξφηεξνο απφ κία 

ζπλήζε εκέξα αιιά θαη ε ζεξκφηεηα πνπ ζα αθηηλνβνινχλ φια απηά ηα 

άζηα ζα εμάηκηδε ηνπο σθεαλνχο θαη ηελ ίδηα ηε Γε. Αθνχ, φκσο, απηφ δελ 

ζπκβαίλεη, νη πξψηνη ζεσξεηηθνί ππέζεζαλ φηη ή ηα άζηξα ήηαλ πε-

ξηνξηζκέλα ζε αξηζκφ ή ην θσο ηνπο δελ έθηαλε ζηε Γε. 

ηαλ νη αζηξνλφκνη αλαθάιπςαλ ηε δηαζηξηθή ζθφλε κεξηθνί λφκηζαλ 

φηη βξέζεθε ν έλνρνο. Οη ππνινγηζκνχ, φκσο, έδεημαλ γξήγνξα φηη αλ ηα 
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ζσκάηηα ηεο ζθφλεο απνξξνθνχζαλ ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηφο φισλ ησλ α-

ζηεξηψλ, ε ζθφλε ζα άξρηδε λα θεγγνβνιεί. Ζ ηειηθή απάληεζε ήιζε απφ 

δχν γεληθά απνδεθηά ζπκπεξάζκαηα ηεο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθφηεηαο. Πξψ-

ηνλ, αλ ην ζχκπαλ μεθίλεζε κε ηε Μεγάιε Έθξεμε πξηλ απφ θάπνην ζπ-

γθεθξηκέλν ρξφλν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαζηνιή ηνπ, θαη δεχηεξνλ, αλ 

ην θσο ηαμηδεχεη κε νξηζκέλε ηαρχηεηα, ηφηε κφλν ην θσο ησλ άζηξσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε νξηζκέλε απφζηαζε ζα είρε αξθεηφ ρξφλν γηα λα θηάζεη ζηε 

Γε (βιέπε πάλσ εηθφλα). Άζηξα πνπ βξίζθνληαη καθξχηεξα δελ ηα βιέ-

πνπκε. Έηζη, αθφκε θαη αλ ν αξηζκφο ησλ άζηξσλ είλαη άπεηξνο, ν αξηζκφο 

ησλ νξαηψλ άζηξσλ δελ είλαη, δεκηνπξγψληαο ζθνηεηλά θελά ζηνλ νπξαλφ. 

Καη άιια φκσο θαηλφκελα ζπκβάιινπλ ζηε ζθνηεηλφηεηα ηνπ νπξαλνχ. 

ιε ηελ ψξα, γηα παξάδεηγκα, άζηξα ζβήλνπλ δεκηνπξγψληαο θαηλνχξγηα 

θελά. Καη θαηά ηε δηαζηνιή ηνπ ρψξνπ πνπ αθνινπζεί ηε Μεγάιε Έθξεμε, 

ην θσο ην ίδην πθίζηαηαη κεηαζρεκαηηζκφ θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ (κεγάιε 

θσηνγξαθία επάλσ). 

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

πνπινο (1. Μπζηήξηα ηνπ Υσξνρξφλνπ, 2. Οξίδνληαο Ξαλά ζηελ Πξαγ-

καηηθφηεηα, 3. ε Αλαδήηεζε ηεο Δλφηεηαο), ζει. 20-21. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Δμεγήζακε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην 

πφιν πξνο ηνλ άιιν. 

Απηά είλαη ε αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο πνπ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

δχν ζπκπάλησλ πφισλ. 

Απφ ηηο πξνζθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ θαη φια ηα κπν-

δφληα θαη ηα θεξκηφληα. 

Απφ ηα δεκηνπξγεζέληα ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα, είλαη απηά θαη ηνπ θσ-

ηφο, ηα θσηφληα. 

Δπνκέλσο, πξψηα ζηελ χπαξμε είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, κεηά θαηά ηελ δεκηνπξγία αθνινπζνχλ άι-

ια κηθξφηεξα απφ ην θσο θαη πνιχ ηαρχηεξά ηνπ, θαη κεηά αθνινπζεί ην 

θσο. 

Με άιια ιφγηα πην ηζρπξά είλαη άιια ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα θαη κεηά ην 

θσο.  

Σα ζεκειηψδε ηφληα φκσο, φζν πεξηζζφηεξα ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα έι-

θνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξν «βαξαίλνπλ» θαη ηφζν ιηγφηεξα ζε ηζρχ ελέξγεηαο 

είλαη. Απηφ εμεγείηαη, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεηζκηθψλ 

θπκάησλ, επεηδή ηα ίδηα ηα ζεκειηψδε ηφληα απνξξνθνχληαη απφ ηελ κάδα 

θαη απφ ηελ χιε άιινηε ζρεηηθά απεηξνειάρηζηα θαη άιινηε πην πνιχ, αλά-

ινγα κε ηελ πχιε πνπ έρνπλ έιμεη. 

Αλ ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην 

πφιν πξνο ηνλ άιιν θέξνπλ ηζρπξφηεξα θνξηία ελέξγεηαο απφ ην θσο θαη 

επεηδή είλαη ιηγφηεξν επηβαξπκέλα κε χιε, απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ θαη 
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ηξέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. Καζψο ηξέρνπλ φκσο 

απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν πξνο ηνλ άιιν, έιθνπλ θαη κηθξνζσκαηίδηα 

(δειαδή απφ ηα ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα ησλ θσηνλίσλ) θαη έηζη απνξξν-

θνχλ ην ίδην ην θσο, αθνχ έιθνπλ θαη απνξξνθνχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ 

θσηφο (ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ φηαλ είλαη ηζρπξά ζε έλα πφιν ή 

θχκα έιθνπλ άιια αζζελέζηεξά ηνπο ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη δε-

κηνπξγνχλ πφιν. Σν ίδην, επίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ φηαλ εί-

λαη ηζρπξά ζε έλα πφιν ή θχκα έιθνπλ άιια αζζελέζηεξά ηνπο ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν). 

Σφηε ην θσο δελ θαίλεηαη ζηνλ νπξαλφ, επεηδή αθξηβψο απνξξνθάηαη, 

φρη αθξηβψο απφ ην θελφ ηνπ δηαζηήκαηνο, αιιά απφ ηα δηαηξέρνληα ην 

ζχκπαλ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ 

θηλνχληαη κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ.  

Έηζη, αθνχ ην θσο εθιείπεη δεκηνπξγείηαη ην ζθνηάδη. 

Δμεγήζακε θαη αιινχ φηη ην ζθνηάδη δεκηνπξγείηαη θαη απφ ηελ έιμε 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, φηαλ 

ηα θνξηία απηψλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξνέξρνληαη κεηά απφ ζπ-

γθξνχζεηο-ζπκπηέζεηο.  

εκείσζε: 

Πεξηζζφηεξα, φκσο, ζα αλαπηχμνπκε θαη πην θάησ, ζην θεθάιαην-

ελφηεηα 32 κε ηίηιν: «32. Ζ αθξηβψο εμήγεζε ηνπ ζθνηεηλνχ ρξψκαηνο ηνπ 

νπξαλνχ θαη ε εμήγεζε ηνπ Παξάδνμνπ ηνπ ικπεξο», αθνχ πξνεγνπκέ-

λσο ζα θάλνπκε ελδηάκεζα άιιεο παξελζέζεηο, ψζηε λα γίλνπλ θαηαιεπηά 

ηα φζα αθνινπζνχλ θαη αλαπηχμνπκε. Θα εκπινπηίδνπκε δειαδή ηηο ζέζεηο 

καο φρη κφλν λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαιεπηά ηα φζα ιέκε, αιιά θαη λα 

αθήλεηαη λα απνξξένπλ φια φζα ζέινπκε λα πνχκε κε ινγηθή θαη επηζηε-

κνληθή ηεθκεξίσζε θαη ινγηθή. 
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31. Η ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηνπ ζύκπαληνο πνπ είλαη ηα κπνδόληα 

θαη ηα θεξκηόληα είλαη ε αηηία ηεο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ ζηελ ύιε αιιά θαη αληίζηξνθα. 

Η αθξηβήο εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαδηόκεηξνπ. 

Τπνινγηζκόο ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ηεο ηζρύνο ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ ζε ζρέζε κε ην έξγν ηεο πεξηζηξνθήο. 

 

 

«Σν ξαδηόκεηξν ηνπ Κξνπθο 

WilliamCrookes(1892-1919) 

 

 
 

Τμ ναδηόμεηνμ ημο Κνμοθξ απμηειείηαη από έκακ γοάιηκμ γιόμπμ πμο έπεη 

έκα μενηθό θεκό αένα. Σημ εζςηενηθό οπάνπμοκ ηέζζενα πηενύγηα, πάκς 

ζε μηα άηναθημ. ηακ ζημ ναδηόμεηνμ πέζεη θςξ, μη ιάμεξ πενηζηνέθμκηαη. 

 

 

Χο παηδί, είρα ηξία «ξαδηφκεηξα», ην έλα δίπια ζην άιιν, ζην πεξβάδη 

ηνπ παξαζχξνπ κνπ, κε ηα πηεξχγηά ηνπο λα πεξηζηξέθνληαη, ζαλ καγεκέ-

λα. Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο πξνθάιεζε έληνλε δηακάρε γηα δεθαεηίεο, θαη 

αθφκα θαη ν επθπήο θπζηθφο Σδέηκο Μάμγνπει (Maxwell) είρε αξρηθά 

κπεξδεπηεί απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηφκεηξνπ. 
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Σν ξαδηφκεηξν ηνπ Κξνπθο (Radiometerή lightmilt) εθεπξέζεθε ην 1873 

απφ ηνλ Άγγιν θπζηθφ Οπίιηακ Κξνπθο. Απνηειείηαη απφ έλαλ γπάιηλν 

γιφκπν πνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ έρεη έλα κεξηθφ θελφ αέξα θαη ηέζζεξα 

πηεξχγηα πάλσ ζε κηα άηξαθην. Κάζε πηεξχγην είλαη καχξν ζηε κηα πιεπξά 

θαη γπαιηζηεξφ ή ιεπθφ ζηελ άιιε. ηαλ εθηεζνχλ ζην θσο, νη καχξεο 

πιεπξέο ησλ πηεξπγίσλ απνξξνθνχλ θσηφληα θαη γίλνληαη ζεξκφηεξεο απ’ 

φηη νη θσηεηλέο πιεπξέο, κε απνηέιεζκα ηα πηεξχγηα λα θηλνχληαη έηζη 

ψζηε νη καχξεο πιεπξέο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεγή θσηφο, φπσο 

εμεγείηαη παξαθάησ. ζν πην έληνλν είλαη ην θσο, ηφζν πην γξήγνξε είλαη 

ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο. Σα πηεξχγηα δελ γπξίδνπλ αλ ην θελφ αέξνο είλαη 

κεγάιν κέζα ζην γιφκπν θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ε θίλεζε ησλ κνξίσλ ηνπ 

αεξίνπ κέζα ζηνλ γιφκπν είλαη ε αηηία ηεο θίλεζεο. Δπηπιένλ, αλ ν 

γιφκπνο δελ έρεη θαζφινπ θελφ αέξα, ε ππεξβνιηθή αληίζηαζε ηνπ αέξα 

εκπνδίδεη ηελ πεξηζηξνθή ησλ πηεξπγίσλ. 

ηελ αξρή, ν Κξνπθο ππνζηήξημε φηη ε δχλακε πνπ γπξλάεη ηα πηεξχγηα 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηηθή πίεζε ηνπ θσηφο πάλσ ζηηο ιάκεο θαη ν 

Μάμγνπει αξρηθά ζπκθψλεζε κε απηή ηελ ππφζεζε. Δληνχηνηο, ήηαλ με-

θάζαξν φηη απηή ε ζεσξία ήηαλ αλεπαξθήο, δεδνκέλνπ φηη ηα πηεξχγηα δελ 

γχξηδαλ κέζα ζε κεγάιν θελφ αέξα. Δπίζεο, ζα πεξίκελε θαλείο φηη ε πίεζε 

ηνπ θσηφο ζα έθαλε ηε γπαιηζηεξή πιεπξά ησλ πηεξπγίσλ λα απνκαθξχλε-

ηαη απφ ην θσο. Πξάγκαηη, ε πεξηζηξνθή ηνπ ξαδηφκεηξνπ κπνξεί λα απν-

δνζεί ζηηο θηλήζεηο ησλ κνξίσλ αέξα σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο ζεξκν-

θξαζίαο αλάκεζα ζηηο πιεπξέο ησλ πηεξπγίσλ. Ο αθξηβήο κεραληζκφο θαί-

λεηαη λα ρξεζηκνπνηεί κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη θεπμική διαπνοή, ε 

νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ απφ ηηο ςπρξφ-

ηεξεο πξνο ηηο ζεξκφηεξεο πιεπξέο θνληά ζηηο άθξεο ησλ ιακψλ, δεκηνπξ-

γψληαο κηα δηαθνξά πίεζεο. 

«Σν ΒΗΒΛΗΟ ηεο Φπζηθήο», CliffordA. Pickover, «Απφ ηε Μεγάιε Έ-

θξεμε έσο ηελ Κβαληηθή Αλάζηαζε – 250 Οξφζεκα ζηελ Ηζηνξία ηεο Φπ-

ζηθήο, Δπηκέιεηα Έθδνζεο: Κσλζηαληίλνο θνξδνχιεο, Μεηάθξαζε: 

Κσλζηαληίλα Γεσξγνχιηα, 2016, ζει. 242-243.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) ζνλ αθνξά ηελ παξαηήξεζε: «Σα πηεξχγηα δελ γπξίδνπλ αλ ην θελφ 

αέξνο είλαη κεγάιν κέζα ζην γιφκπν θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ε θίλεζε ησλ 

κνξίσλ ηνπ αεξίνπ κέζα ζηνλ γιφκπν είλαη ε αηηία ηεο θίλεζεο. Δπηπιένλ, 

αλ ν γιφκπνο δελ έρεη θαζφινπ θελφ αέξα, ε ππεξβνιηθή αληίζηαζε ηνπ 

αέξα εκπνδίδεη ηελ πεξηζηξνθή ησλ πηεξπγίσλ», λα πνχκε ηα εμήο: 

ην θεθάιαην-ελφηεηα 30, κε ηίηιν: «30. Ζ εμήγεζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ 

νπξαλνχ πνπ είλαη καχξν θαη φρη θσηεηλφ-ιακπξφ.Σα ζεκειηψδε ηφληα 

ηξέρνπλ πνιχ γξεγνξφηεξα απφ ην θσο.Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο φισλ 

ησλ κπνδνλίσλ θαη ησλ θεξκηνλίσλ», εμεγήζακε θαη αλαθέξακε ηα εμήο: 

«… Δπνκέλσο, πξψηα ζηελ χπαξμε είλαη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ 

θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, κεηά θαηά ηελ δεκηνπξγία αθνινπζνχλ 
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άιια κηθξφηεξα απφ ην θσο θαη πνιχ ηαρχηεξά ηνπ, θαη κεηά αθνινπζεί ην 

θσο. 

Με άιια ιφγηα πην ηζρπξά είλαη άιια ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα θαη κεηά ην 

θσο.  

Σα ζεκειηψδε ηφληα φκσο, φζν πεξηζζφηεξα ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα έι-

θνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξν «βαξαίλνπλ» θαη ηφζν ιηγφηεξα ζε ηζρχ ελέξγεηαο 

είλαη. Απηφ εμεγείηαη, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεηζκηθψλ 

θπκάησλ, επεηδή ηα ίδηα ηα ζεκειηψδε ηφληα απνξξνθνχληαη απφ ηελ κάδα 

θαη απφ ηελ χιε άιινηε ζρεηηθά απεηξνειάρηζηα θαη άιινηε πην πνιχ, αλά-

ινγα κε ηελ πχιε πνπ έρνπλ έιμεη. 

Αλ ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα πνπ θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην 

πφιν πξνο ηνλ άιιν θέξνπλ ηζρπξφηεξα θνξηία ελέξγεηαο απφ ην θσο θαη 

επεηδή είλαη ιηγφηεξν επηβαξπκέλα κε χιε, απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ θαη 

ηξέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. Καζψο ηξέρνπλ φκσο 

απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν πξνο ηνλ άιιν, έιθνπλ θαη κηθξνζσκαηίδηα 

(δειαδή απφ ηα ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα ησλ θσηνλίσλ) θαη έηζη απνξξν-

θνχλ ην ίδην ην θσο, αθνχ έιθνπλ θαη απνξξνθνχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ 

θσηφο (ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ φηαλ είλαη ηζρπξά ζε έλα πφιν ή 

θχκα έιθνπλ άιια αζζελέζηεξά ηνπο ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη δε-

κηνπξγνχλ πφιν. Σν ίδην, επίζεο, ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ φηαλ εί-

λαη ηζρπξά ζε έλα πφιν ή θχκα έιθνπλ άιια αζζελέζηεξά ηνπο ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ θαη δεκηνπξγνχλ πφιν)». 

Να ζπκπιεξψζνπκε εδψ θαη ηα εμήο ηψξα: 

Γηα λα «αληηδξάζνπλ» ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα κε ηελ χιε-κάδα (δε-

ιαδή γηα λα εμαζθήζνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπο), 

ρξεηάδνληαη λα ππάξρνπλ νη ελδηάκεζνη παξάγνληεο πνπ είλαη ηα δηάθνξα 

ππναηνκηθά ζσκαηίδηα (πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ), πνπ γεληθά είλαη ηα 

θεξκηφληα (φζα θέξνπλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ κάδα θπξίσο) θαη ηα 

κπνδφληα (φζα θέξνπλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ελέξγεηα θπξίσο). 

Απηά ινηπφλ ηα ελδηάκεζα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα είλαη ε αηηία ψζηε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα λα εμαζθήζνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ηνπο πάλσ ζηελ χιε, επεηδή απηά δεκηνπξγήζεθαλ πξψηα θαη κεηά ε χιε, 

θαη εμαηηίαο απηνχ ε χιε ζπλδέεηαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα κέζσ απηψλ. Ζ 

χιε, έηζη φπσο ηελ βιέπνπκε είλαη ε επφκελε θαηάζηαζε, κεηά ηελ δε-

κηνπξγία ησλ θεξκηνλίσλ θαη ησλ κπνδνλίσλ. 

Αλ ινηπφλ εκείο αληιήζνπκε απηά ηα θεξκηφληα θαη κπνδφληα απφ έλαλ 

ρψξν, ηφηε εθεί δελ ζα κπνξέζνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα λα εμαζθήζνπλ ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν. 

Δπνκέλσο, ζε θελφ αέξα, δελ ζα γπξίζνπλ ηα πηεξχγηα ηνπ ξαδηφκεηξνπ. 

 

2) ζνλ αθνξά ηελ θίλεζε ησλ πηεξπγίσλ. 

Σν καχξν ρξψκα, γλσξίδνπκε φηη έιθεη ην θσο.  

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα 30, κε ηίηιν: «30. Ζ εμήγεζε ηνπ 

ρξψκαηνο ηνπ νπξαλνχ πνπ είλαη καχξν θαη φρη θσηεηλφ-ιακπξφ.Σα ζεκε-
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ιηψδε ηφληα ηξέρνπλ πνιχ γξεγνξφηεξα απφ ην θσο.Ζ εμήγεζε ηεο δε-

κηνπξγίαο φισλ ησλ κπνδνλίσλ θαη ησλ θεξκηνλίσλ», αλαθέξακε ηα εμήο: 

«…Σφηε ην θσο δελ θαίλεηαη ζηνλ νπξαλφ, επεηδή αθξηβψο απνξξνθά-

ηαη, φρη αθξηβψο απφ ην θελφ ηνπ δηαζηήκαηνο, αιιά απφ ηα δηαηξέρνληα ην 

ζχκπαλ ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ πνπ 

θηλνχληαη κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ.  

Έηζη, αθνχ ην θσο εθιείπεη δεκηνπξγείηαη ην ζθνηάδη. 

Δμεγήζακε θαη αιινχ φηη ην ζθνηάδη δεκηνπξγείηαη θαη απφ ηελ έιμε 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ, φηαλ 

ηα θνξηία απηψλ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξνέξρνληαη κεηά απφ ζπ-

γθξνχζεηο-ζπκπηέζεηο».  

Δδψ λα εμεγήζνπκε φηη ην καχξν ρξψκα ησλ πηεξπγίσλ απνξξνθά ην 

θσο (ζην θελφ εμεγήζακε πην πάλσ γηαηί δελ πεξηζηξέθνληαη ηα πηεξχγηα). 

Σφηε ζηελ καχξε πιεπξά ηεο ιάκαο-πηεξπγίνπ, ζπγθεληξψλνληαη ζεκε-

ιηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Απηά φηαλ ζπγθεληξσζνχλ πνιιά, δελ έρνπλ δηέμνδν δηαθπγήο, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηνλ εκηαγσγφ ζην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν (φπνπ ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνχληαη πξνο ηα άθξα ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ εθεί θαηαιήγνπλ ζηα δχν θαιψδηα πνπ 

θέξνπλ ηφηε αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία).  

κσο φζν πην πνιιά ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ ζπγθεληξψλνληαη-έιθνληαη απφ ην καχξν ρξψκα, ηφζν πην 

πνιχ απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο. Δπεηδή φκσο δελ έρνπλ δηέμνδν δηαθπγήο, 

φπσο πην πάλσ αλαθέξακε (δελ θαηαιήγνπλ π.ρ.  ζε θάπνην θαιψδην φπσο 

αξρηθά ζηνπο εκηαγσγνχο θαη κεηά ζηα δχν θαιψδηα ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ζηνηρείνπ), απσζνχληαη ζηνλ γχξσ ηνπο ρψξν θαη ηφηε θνξηίδνπλ ηελ ελ-

δηάκεζε χιε (=θεξκηφληα θαη κπνδφληα) πνπ ππάξρεη γχξσ ηνπο. ηελ ζπ-

λέρεηα κέζσ απηήο, θνξηίδνπλ θαη ηα κεγαιχηεξα ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα 

θαη ηειηθά θνξηίδνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ησλ πξσηνλίσλ 

θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ησλ αηφκσλ ηνπ αέξα πνπ ππάξρεη εθεί. 

Σφηε, απηφο ν αέξαο απνθηά ελεξγεηαθφ θνξηίν ή είλαη θνξηηζκέλνο, ε-

θφζνλ ηα πξσηφληα θαη ηα ειεθηξφληά ηνπ θέξνπλ απμεκέλα ηα καγλεηηθά-

ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία. 

Καζψο φκσο φιν θαη πεξηζζφηεξα ζεκειηψδε ηφληα θαηαθζάλνπλ απφ 

ηελ θσηεηλή πεγή θαη απηά ηα εξρφκελα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ είλαη ηζρπξφηεξα απφ εθείλα πνπ ήδε έρνπλ 

θνξηίζεη ηνλ αέξα ζηνλ γπάιηλν γιφκπν, ηφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα ζηνλ 

γπάιηλν γιφκπν απσζνχληαη σο καγλεηηθά αζζελέζηεξά ηνπο (αζζελέζηε-

ξα σο πξνο ηα πξνζπίπηνληα ζεκειηψδε ηφληα).  

Ζ άπσζε απηή εμεγείηαη θαζψο ηα πξνζπίπηνληα ζεκειηψδε ηφληα πξσ-

ηνλίσλ απσζνχλ ηα ππάξρνληα ζην καχξν ρξψκα (ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ξα-

δηφκεηξνπ) ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ σο καγλεηηθά νκψλπκά ηνπο ζηηο 

ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο θαη, επίζεο, ηα πξνζπίπηνληα ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ απσζνχλ ηα ππάξρνληα ζην καχξν ρξψκα (ησλ πηεξπγίσλ 
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ηνπ ξαδηφκεηξνπ) ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ σο καγλεηηθά νκψλπκά 

ηνπο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Γηα ην ίδην ζέκα εμεγήζακε θαη ζην παξαθάησ θεθάιαην-ελφηεηα κε 

ηίηιν: «23. Ζ πεηξακαηηθή εμήγεζε φηη ην καχξν ρξψκα θέξεη ζεκειηψδε 

ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ.Δθαξκνγή ζην αθηη-

λφκεηξν θαη ζην καχξν ρξψκα ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε.Ζ εμήγεζε ηνπ 

ζηξνβηιηζκνχ ζε κηα καχξε ηξχπα θ.ιπ.». 

ζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, πξάγ-

καηη κε βάζε ηελ δχλακε πεξηζηξνθήο ηνπ ξαδηφκεηξνπ, κπνξεί λα έρνπκε 

κηα κνλάδα κέηξεζήο ησλ, ησλ ειηαθψλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θ.ιπ. 

Αο δνχκε παξαθάησ κηα αλάινγε πεξίπησζε. 
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32. Η εμήγεζε ηεο αλάθιεμεο ησλ ζπίξησλ από ην ειηαθό θσο. 

Η εμήγεζε ηεο άπσζεο ηνπ θεινύ ηνπ κπνπθαιηνύ από ην ειηαθό 

θσο. 

Τπνινγηζκόο ηεο κέηξεζεο ηεο ηζρύνο ησλ ζεκειηβδώλ ηόλησλ ηνπ 

ειηαθνύ θσηόο. 

Η αθξηβήο εμήγεζε ηεο αύμεζεο ηνπ θνξηίνπ ζηνπο εζσηεξηθνύο 

θαη εμσηεξηθνύο πόινπο ζην πξσηόλην-ειεθηξόλην. 

Η αθξηβήο εμήγεζε ηεο αύμεζεο ηεο ηθαλόηεηαο ζην πξσηόλην-

ειεθηξόλην λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο ρεκηθνύο δεζκνύο. 

 

 

«Πείξακα 

Βάιε ζ’ έλα άδεην κηθξφ γπάιηλν κπνπθάιη δχν ζπίξηα θαη πσκάηηζέ ην 

ειαθξά κ’ έλα θειιφ. Όζηεξα ζέξκαλε ην κνπθάιη κ’ έλα ζπγθεληξσηηθφ 

θαθφ, αλ ππάξρεη ήιηνο, ή κε ηε θιφγα ελφο θεξηνχ (εηθ. 8α), ψζπνπ λα 

πξνθιεζεί αλάθιεμε ησλ ζπίξησλ. Ση παξαηεξείο; 

 

 

 

Η παναπάκς εηθόκα θαη ηα ιόγηα ημο πεηνάμαημξ είκαη από ημ βηβιίμ με ηίηιμ: 

«Γνεοκώ ημ θοζηθό θόζμμ», ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ηάλεξ, πνώημ μένμξ. Σογγναθείξ: 

Βαζίιεξ Αιελόπμοιμξ, ΟκμύθνημξΘενηακόξ, Κώηζαξ Κώκζηαξ, *Γηώνγμξ Φις-

νάθμξ (*ζομμεηείπε ζηε ζογγναθή ημο βηβιίμο μέπνη θαη ηεκ Τνίηε δηδαθηηθή 

εκόηεηα, ηεξ Γ΄ γεκηθήξ εκόηεηαξ), ζει.58. 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο-παξαηεξήζεηο: 

Αλ κπνξνχζακε λα έρνπκε έλα ζηαζεξφ εκβαδφλ ζηνλ παξαπάλσ θαθφ 

θαη φγθν αθελφο, αιιά θαη ζηαζεξφ κέγεζνο ζε θάπνην κπνπθάιη, απφ ηελ 

δχλακε εθηίλαμεο ηνπ πηψκαηνο αθεηέξνπ, ζα κπνξνχζακε λα πάξνπκε 

κηα κνλάδα κέηξεζεο ηεο δχλακεο ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ήιην. Θα θάλακε έηζη κηα πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο 
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ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηνπ ήιηνπ, ζε δεδνκέλε ειηνθάλεηα θαη 

ζεξκνθξαζία εκέξαο.  

Αο δνχκε φκσο θαη ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ: 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ 

ειηαθνχ θσηφο ζπγθεληξψλνληαη φια καδί ζε κηα κηθξή πεξηνρή, φπνπ 

είλαη νη άθξεο απφ ηα ζπίξηα, θαη απηήλ ηελ πεξηνρή ηελ θνξηίδνπλ. 

Σφηε ε χιε ηνπ ζπίξηνπ θνξηίδεηαη κε ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ πνπ 

θέξνπλ ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, αιιά θαη κε ζεκειηψδε ηφληα 

ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν (ιέγνλαηο φηη ε χιε 

ηνπ ζπίξηνπ θνξηίδεηαη ελλννχκε φηη αξρηθά θνξηίδνληαη νη εζσηεξηθνί 

βαξπηηθνί πφινη ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ θαη κεηά νη κάδαο ησλ 

πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ, αλάινγα βέβαηα κε ην παξερφκελν θνξηίν). Ζ 

θφξηηζε απηή φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβεί έλα θξίζηκν ζεκείν πνπ είλαη-

νξίδεηαη σο εμήο: 

Έζησ γηα παξάδεηγκα φηη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ ηνπ ειηαθνχ 

θσηφο θνξηίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ ζεκειηβδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ ησλ πξσηνλίσλ (αιιά θαη ησλ ειεθηξνλίσλ) ησλ αηφκσλ ηνπ 

ζπίξηνπ. Ζ θφξηηζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη άπεηξνο ή πάξα πνιχ κεγάιε 

γηα ηνλ εμήο ιφγν: ηαλ ε θφξηηζε ηνπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ζπίξηνπ 

απμεζεί, ηφηε εμαζθείηαη νινέλα θαη ηζρπξφηεξε ε άπσζε κεηαμχ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

(ηνπ άιινπ εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ) 

πνπ θέξνπλ ηα πξσηφληα-ειεθηξφληα ζηα άηνκα ηνπ ζπίξηνπ. Αλ ινηπφλ 

απηφ ην θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ απμάλεηαη ζπλέρεηα θαη 

ζπλέρεηα, δελ εμαζθείηαη απιά ε άπσζή ηνπ κε ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ άιινπ 

εζσηεξηθνχ-βαξπηηθνχ πφινπ ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ, αιιά κέξνο 

απηνχ ηνπ θνξηίνπ αξρίδεη λα απσζείηαη θαη λα θεχγεη πξνο ην εμσηεξηθφ 

ησλ πξσηνηλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. Απηφ ην κέξνο πνπ απσζείηαη θαη 

απνκαθξχλεηαη απφ ην βαξπηηθφ θέηξν ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ, ζηελ 

ζπλέρεηα θνξηίδεη ηελ κάδα ησλ πξσηνλίσλ-ειεθηξνλίσλ θαη ηειηθά 

εθδηψθεηαη θαη εθηφο ηεο κάδαο θαη δηαθεχγεη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, 

δειαδή πάεη έμσ απφ ηα πξσηφληα-ειεθηξφληα θαη δεκηνπξγεί έηζη έλαλ 

θηλεηφ πφιν ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. Σφηε εθεί ζρεκαηίδεη πφιν 

ζεκειηβδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ ζπλήζσο, απηφο ν θηλεηφο πφινο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πάεη θαη κέλεη (επεηδή έιθεηαη δειαδή) πάλσ απφ ην 

εμσηεξηθφ κέξνο πνπ βξίζθεηαη ν εζσηεξηθφο-βαξπηηθφο πφινο ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην. 

Απηφο ηφηε ν εμσηεξηθφο πφινο ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ 

δεκηνπξγεί έλαλ εμσηεξηθφ πφιν ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην. 

Σν ίδην γίλεηαη θαη απφ ηελ ζπλερή θφξηηζε κε π.ρ. ειηαθά ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ, ηψξα, πάλσ ζηα πξσηφληα-ειεθηξφληα. Έηζη, ζα 

πξνθχςεη θαη ν δεχηεξνο εμσηεξηθφο πφινο ησλ ζεκειηβδψλ ηφλησλ 
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ειεθηξνλίσλ πνπ πάεη θαη έιθεηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ-βαξπηηθφ πφιν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σφηε ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην απηφ ζα έρνπκε ηελ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ 

ησλ εμσηεξηθψλ ηνπ πφισλ. 

Σφηε απηφ ην πξσηφλην-ειεθηξφλην ζα απμήζεη ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ πεδίν θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ κπνξεί λα 

αληηδξάζεη καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά κε άιια γεηηνληθά ηνπ πξσηφληα-

ειεθηξφληα θαη λα δεκηνπξγήζεη ηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο. 

 

Λφγσ ινηπφλ ησλ αληίζεησλ απηψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ απηέο νη κάδεο 

ηνπ άθξσλ ηνπ ζπίξηνπ παίξλνπλ θσηηά, βνεζνχληνο ζε απηφ θαη ηνπ 

εχιεθηνπ πιηθνχ πνπ θέξνπλ απηέο νη άθξεο. 

ηελ νπζία ηα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ πέθηνπλ πάλσ ζε κηα επηθάλεηα 

απσζνχληαη, δειαδή απσζνχληαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ κε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ (εμεγήζακε φηη πηφ γίλεηαη φηαλ ε 

παξερφκελε ελέξγεηα ππεξβεί ην θξίζηκν φξην, φπσο ην νξίζακε πην πάλσ). 

Έλα κέξνο φκσο απφ απηά (ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηψδε 

ηφληα ειεθηξνλίσλ π.ρ. ηνπ ήιηνπ) ζπγθξαηείηαη, έιθεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

χιε σο εμήο: 

Οη εζσηεξηθνί βαξπηηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα έιθνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα 

ησλ πξσηνλίσλ, αιιά θαη έιθνληαη απφ απηά, φπσο αθξηβψο θνξηίδνληαη 

θαη νη δχν πφινη ηεο κπαηαξίαο καο (βιέπε ζρεηηθά). Σφηε απηνί νη 

εζσηεξηθνί-βαξπηηθνί πφινη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο απηά ηα εξρφκελε 

ζεκειηψδε ηφληα, αιιά θαη πξνο ην πξνζπίπηνλ θσο, πνπ ην θσο θέξεη 

επίζεο ζεκειηψδε ηφληα (θέξεη επηπιένλ θαη θσηφληα ελέξγεηαο θαζ’σο θαη 

θσηφληα κάδαο, φπσο εμεγήζακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα). 

Δπίζεο, νη εζσηεξηθνί βαξπηηθνί πφινη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα πξσηφληα θαη ειεθηξφληα έιθνπλ ηα 

ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ, αιιά θαη έιθνληαη απφ απηά. Σφηε 

απηνί πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο απηά, ή πξνο ην πξνζπίπηνλ θσο. 

ηαλ φκσο θαηαθζάλνπλ πνιιά ηέηνηα θνξηία ζεκειηβδψλ ηφλησλ απφ 

ην θσο, ηφηε ηφζν πεξηζζφηεξν θνξηίδνληαη νη κάδεο (πξσηφληα θαη 

ειεθηξφληα) ζηηο παξαπάλσ άθξεο ησλ ζπίξησλ. ηαλ ινηπφλ απηά ηα 

πξνζπίπηνληα ζεκειηψδε ηφληα ηνπ θσηφο απμεζνχλ, ηφηε: 

α) Έλα κέξνο ηνπο έιθεηαη ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. Απφ ηελ 

έιμε ηνπο απηή, επεηδή απηά ηα ζεκειηψδε ηφληα θέξνπλ αληφηζεηα 

ειεθηξηθά θνξηία, παξάγεηαη ειεθηξηζκφο, κηθξνειεθηξηζκφο έζησ, πνπ 

φκσο είλαη ηθαλφο λα αλάςεη ηελ εχιεθηε άθξε ηνπ ζπίξηνπ. 

β) Σν κέξνο φκσο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ απσζείηαη, έιθεη καδί ηνπ 

θαη χιε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ κπνπθαιηνχ θαη ρηππάεη κε δχλακε πάλσ ζε 

φια ηα ζεκεία ηνπ κπνπθαιηνχ. Δθεί, εηδηθά, φπνπ είλαη ην πψκα ην σζεί 

κε δχλακε θαη ην εθηηλάζζεη. 
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33. Η αθξηβώο εμήγεζε ηνπ ζθνηεηλνύ ρξώκαηνο ηνπ νπξαλνύ θαη ε 

εμήγεζε ηνπ Παξάδνμνπ ηνπ Όικπεξο.  

 

 

«Σν Παξάδνμν ηνπ Όικπεξο 

HeinrichWilhelmMatthausOlbers (1758-1840) 

«Γηαηί ν νπξαλφο είλαη ζθνηεηλφο ηε λχρηα;». Σν 1823, ν Γεξκαλφο α-

ζηξνλφκνο Υάηλξηρ Βίιρεικ ικπεξο δεκνζίεπζεκηα εξγαζία πνπ πξαγ-

καηεπφηαλ απηφ ην δήηεκα, ην νπνίν έγηλε ζηε ζπλέρεηα γλσζηφ κε ηελ ν-

λνκαζία Παξάδνμν ηνπ ικπεξο. Καη ηδνχ ην αίληγκα. Αλ ζεσξήζνπκε φηη 

ην χκπαλ είλαη άπεηξν θαη αθνινπζήζνπκε κηα γξακκή νπηηθήο επαθήο 

πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε, απηή ε γξακκή ζα πξέπεη ηειηθά λα πέζεη 

πάλσ ζε έλα αζηέξη. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θαίλεηαη λα ππνλνεί φηη ν 

λπρηεξηλφο νπξαλφο ζα έπξεπε λα ιάκπεη εθηπθισηηθά απφ ηνο θσο ησλ 

αζηεξηψλ. Ζ πξψηε ζαο ζθέςε κπνξεί λα είλαη φηη ηα αζηέξηα βξίζθνληαη 

καθξηά θαη φηη ην θσο ηνπο εμαζζελεί θαζψο ηαμηδεχεη ζε ηφζν κεγάιεο 

απνζηάζεηο. Σν θσο ησλ αζηεξηψλ φλησο ζακπψλεη θαζψο ηαμηδεχεη, αιιά 

θαηά ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο απφ ηνλ παξαηεξεηή. Δληνχηνηο, ν φ-

γθνο ηνπ χκπαληνο, θαη θαηά ζπλέπεηα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αζηε-

ξηψλ- ζα απμαλφηαλ φπσο ν θχβνο ηεο απφζηαζεο. πλεπψο, παξφηη ηα α-

ζηέξηα γίλνληαη πην ζνιά φζν καθξχηεξα βξίζθνληαη, απηή ε ζνιφηεηα εμη-

ζνξξνπείηαη απφ ηνλ απμεκέλν αξηζκφ ησλ άζηξσλ. Αλ δνχζακε ζε έλα 

απείξσο νξαηφ χκπαλ, ηε λχρηα ν νπξαλφο ζα έπξεπε πξάγκαηη λα είλαη 

πνιχ ιακπεξφο. 

Καη εδψ βξίζθεηαη ην Παξάδνμν ηνπ ικπεξο. Γελ δνχκε ζε έλα άπεηξν 

θαη ζηαζεξφ νξαηφ χκπαλ. Σν χκπαλ έρεη νξηζκέλε ειηθία θαη επεθηεί-

λεηαη. Δπεηδή έρνπλ πεξάζεη κφλν 13,7 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα πεξίπνπ 

απφ ηε Μεγάιε Έθξεμε, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα αζηέξηα πνπ 

βξίζθνληαη κφλν ζε κηα νξηζκέλε απφζηαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αξηζκφο 

ησλ αζηεξηψλ πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε είλαη πεπεξαζκέλνο. Δ-

μαηηίαο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο, ππάξρνπλ ηκήκαηα ηνπ χκπαληνο πνπ 

δελ βιέπνπκε πνηέ, θαη ην θσο απφ πνιχ καθξηλά αζηέξηα δελ είρε ηνλ 

ρξφλν λα θηάζεη ζηε Γε. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ην πξψην άηνκν πνπ πξφηεη-

λε απηή ηε ιχζε ζην Παξάδνμν ηνπ ικπεξο ήηαλ ν ζπγγξαθέαο Έληγθαξ 

Άιαλ Πφε. 

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’φςηλ καο είλαη φηη ε 

επέθηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο ζπληειεί ζην ζθνηείληαζκα ηνπ λπρηεξηλνχ νπ-

ξαλνχ, γηαηί ην θσο ησλ άζηξσλ εθηείλεηαη ζε έλα δηάζηεκα πνπ είλαη α-

θφκα πην αραλέο. Δπίζεο, ην Φαηλφκελν Νηφπιεξπξνθαιεί κηα κεηαηφπηζε 

πξνο ην εξπζξφ ζηα κήθε θχκαηνο ηνπ θσηφο πνπ εθπέκπεηαη απφ ηα ηα-

ρέσο απνκαθξπλφκελα αζηέξηα. Ζ δσή φπσο ηελ μέξνπκε δελ ζα είρε εμε-

ιηρζεί ρσξίο απηνχο ηνπο παξάγνληεο, γηαηί ν λπρηεξηλφο νπξαλφο ζ ήηαλ 

ππεξβνιηθά θσηεηλφο θαη δεζηφο». 
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«Σν ΒΗΒΛΗΟ ηεο Φπζηθήο», CliffordA. Pickover, «Απφ ηε Μεγάιε Έ-

θξεμε έσο ηελ Κβαληηθή Αλάζηαζε – 250 Οξφζεκα ζηελ Ηζηνξία ηεο Φπ-

ζηθήο, Δπηκέιεηα Έθδνζεο: Κσλζηαληίλνο θνξδνχιεο, Μεηάθξαζε: 

Κσλζηαληίλα Γεσξγνχιηα, 2016, ζει. 166-167.  

 

 

Δπεμεγήζεηο-παξαηεξήζεηο: 

ην κφιηο πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα κε ηίηιν: «31. Ζ ελδηάκεζε 

θαηάζηαζε ηνπ ζχκπαληνο πνπ είλαη ηα κπνδφληα θαη ηα θεξκηφληα είλαη ε 

αηηία ηεο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηελ χιε αιιά 

θαη αληίζηξνθα.Ζ αθξηβήο εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαδηφκεηξνπ», 

εμεγήζακε ηα εμήο: 

«Γηα λα «αληηδξάζνπλ» ινηπφλ ηα ζεκειηψδε ηφληα κε ηελ χιε-κάδα (δε-

ιαδή γηα λα εμαζθήζνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ηνπο), 

ρξεηάδνληαη λα ππάξρνπλ νη ελδηάκεζνη παξάγνληεο πνπ είλαη ηα δηάθνξα 

ππναηνκηθά ζσκαηίδηα (πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ), πνπ γεληθά είλαη ηα 

θεξκηφληα (φζα θέξνπλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ κάδα θπξίσο) θαη ηα 

κπνδφληα (φζα θέξνπλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ελέξγεηα θπξίσο). 

Απηά ινηπφλ ηα ελδηάκεζα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα είλαη ε αηηία ψζηε ηα 

ζεκειηψδε ηφληα λα εμαζθήζνπλ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν 

ηνπο πάλσ ζηελ χιε, επεηδή απηά δεκηνπξγήζεθαλ πξψηα θαη κεηά ε χιε, 

θαη εμαηηίαο απηνχ ε χιε ζπλδέεηαη κε ηα ζεκειηψδε ηφληα κέζσ απηψλ. Ζ 

χιε, έηζη φπσο ηελ βιέπνπκε είλαη ε επφκελε θαηάζηαζε, κεηά ηελ δε-

κηνπξγία ησλ θεξκηνλίσλ θαη ησλ κπνδνλίσλ. 

Αλ ινηπφλ εκείο αληιήζνπκε απηά ηα θεξκηφληα θαη κπνδφληα απφ έλαλ 

ρψξν, ηφηε εθεί δελ ζα κπνξέζνπλ ηα ζεκειηψδε ηφληα λα εμαζθήζνπλ ην 

καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπο θνξηίν». 

Δπνκέλσο, ινηπφλ,  

Αλ δελ ππάξρνπλ νη ελδηάκεζνη παξάγνληεο ζην κεζνζπκπάληεην ρψξν, 

ή ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη αξθεηή χιε, ηφηε εθεί ππάξρεη έλα θελφ, 

αλάινγν κε εθείλν πνπ αλαθέξακε ζην ξαδηφκεηξν (βιέπε Πεξηζζφηεξα 

βιέπε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην-ελφηεηα 31, κε ηίηιν: «31. Ζ ελδηά-

κεζε θαηάζηαζε ηνπ ζχκπαληνο πνπ είλαη ηα κπνδφληα θαη ηα θεξκηφληα 

είλαη ε αηηία ηεο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηελ 

χιε αιιά θαη αληίζηξνθα.Ζ αθξηβήο εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαδηφ-

κεηξνπ»). 

ην θελφ απηφ ιείπνπλ νη ελδηάκεζνη παξάγνληεο θαη απηφο είλαη ν ιφγνο 

πνπ δελ ππάξρεη ε αληίδξαζε κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ γηα λα παξά-

γνπλ ην θσο. Σφηε ν νπξαλφο είλαη ζθνηεηλφο. 

Γηα ην ίδην ζέκα φκσο κηιήζακε θαη πην πάλσ, ζην παξφλ βηβιίν (βι. 

«30. Ζ εμήγεζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ νπξαλνχ πνπ είλαη καχξν θαη φρη θσ-

ηεηλφ-ιακπξφ.Σα ζεκειηψδε ηφληα ηξέρνπλ πνιχ γξεγνξφηεξα απφ ην 

θσο.Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο φισλ ησλ κπνδνλίσλ θαη ησλ θεξκην-

λίσλ»). 
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34. Η θίλεζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ γαιαμηώλ πνπ ηξέρνπλ θαη α-

πνκαθξύλνληαη κε ηεξάζηηεο ηαρύηεηεο νθείιεηαη ζην καγλεηηθό-

ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν πνπ ηνπο εμαζθνύλ νη δύν ζπκπάληεηνη καγλε-

ηηθνί-ειεθηξνκαγλεηηθνί πόινη. Έηζη απηνί θηλνύληαη από ηνλ έλαλ 

ζπκπάληεην πόιν πξνο ηνλ άιιν. 

Η αηηία ηεο απνκάθξπλζεο ησλ γαιαμηώλ είλαη ε έιμε ηνπο από ηνπο 

δύν ζπκπάληεηνπο πόινπο, παξάιιεια κε ηελ δηαζηνιή ή ηελ ζηνιή 

ηνπ ζύκπαληνο. 

 

 

Πνηκ θιείζμομε ημ πανόκ βηβιίμ κα πμύμε θαη κα ζομπιενώζμομε θάηη αθόμε. 

 

«Ο Νόκνο ηνπ Υακπι πεξί θνζκηθήο επέθηαζεο 

EdwinPowellHubble (189-1953) 

«Δχινγα, ε πην ζεκαληηθή θνζκνινγηθή αλαθάιπςε πνπ έγηλε πνηέ», 

γξάθεη ν θνζκνιφγνο Σδνλ Π. Υάθξα (Huchra), «είλαη φηη ην χκπαλ καο 

επεθηείλεηαη. Απνηειεί, καδί κε ηελ Αξρή ηνπ Κνπέξληθνπ (φηη δελ ππάξρεη 

εθιεθηφ κέξνο ζην χκπαλ) θαη ην Παξάδνμν ηνπ ικπεξο (φηη ν νπξαλφο 

είλαη ζθνηεηλφο ηε λχρηα), έλα απφ ηα νξφζεκα ηεο ζχγρξνλεο θνζκνινγί-

αο. Αλάγθαζε ηνπο θνζκνιφγνπο λα [ζθεθηνχλ] δπλακηθά κνληέια ηνπ χ-

κπαληνο θαη ππνλνεί επίζεο ηελ χπαξμε κηαο ρξνληθήο θιίκαθαο ή ειηθίαο 

ηνπ χκπαληνο. Κάηη ηέηνην έγηλε δπλαηφ … πξσηίζησο απφ ηνπο ππνινγη-

ζκνχο ηνπο Έληνπηλ Υακπι ησλ απνζηάζεσλ ησλ θνληηλψλ γαιαμηψλ». 

Σν 1929, ν Ακεξηθαλφο αζηξνλφκνο Έληνπηλ Υακπι αλαθάιπςε φηη φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζε ελφο γαιαμία απφ έλα παξαηεξεηή πάλσ ζηε 

Γε, ηφζν πην γιήγνξα απνκαθξχλεηαη. Οη απνζηάζεηο αλάκεζα ζηνπο γα-

ιαμίεο ή ηα γαιαμηαθά ζπκπιέγκαηα απμάλνληαη δηαξθψο θαη ζπλεπψο ην 

χκπαλ επεθηείλεηαη. 

Γηα πνιινχο γαιαμίεο, ε ηαρχηεηα (π.ρ. ε θίλεζε ελφο γαιαμία θαζψο 

απνκαθξχλεηαη απφ έλαλ παξαηεξεηή πάλσ ζηε Γε) κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

απφ ηελ εξπζξή κεηαηφπηζε ηνπ γαιαμία, ε νπνία είλαη κηα παξαηεξνχκελε 

αχμεζε ζην κήθνο θχκαηνο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ 

ιακβάλεηαη απφ έλαλ αληρλεπηή πάλσ ζηε Γε ζε ζχγθξηζε κε εθείλε πνπ 

εθπέκπεηαη απφ ηελ πεγή. Σέηνηνπ είδνπο εξπζξέο κεηαηνπίζεηο ιακβάλνπλ 

ρψξα, γηαηί νη γαιαμίεο απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ δηθφ καο γαιαμία κε κε-

γάιεο ηαρχηεηεο ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο. Ζ αιιαγή 

ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηνπ θσηφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζρεηηθή θίλεζε ηεο πε-

γήο ηνπ θσηφο θαη ηνπ ιήπηε είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ θαηλνκέλνπ Νηφ-

πιεξ. Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιιεο κέζνδνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηαρχηε-

ηαο καθξηλψλ γαιαμηψλ. (Αληηθείκελα πνπ ππφθεηληαη ζε ηνπηθέο βαξπηη-

θέο αιιειεπηδξάζεηο, φπσο ηα αζηέξηα κέζα ζε έλαλ γαιαμία, δελ εκθαλί-

δνπλ απηή ηελ πξνθαλή θίλεζε φηαλ βξίζθνληαη καθξηά ην έλα απφ ην άι-

ιν). 
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Παξφηη έλαο παξαηεξεηήο πάλσ ζηε Γε δηαπηζηψλεη φηη φια ηα καθξηλά 

γαιαμηαθά ζπκπιέγκαηα απνκαθξχλνληαη απφ ηε Γε, ε ζέζε καο ζην δηά-

ζηεκα δελ είλαη μερσξηζηή. Έλαο παξαηεξεηήο ζε έλαλ άιιν γαιαμία ζα 

έβιεπε επίζεο ηα γαιαμηαθά ζπκπιέγκαηα λα απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζέζε 

ηνπ, γηαηί φιν ην δηάζηεκα επεθηείλεηαη. Απηή είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο 

απνδείμεηο ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο κεηά ηελ νπνία εμειίρζεθε ην πξψηκν 

χκπαλ θαη αθνινχζεζε ε επέθηαζε ηνπ ρψξνπ». 

«Σν ΒΗΒΛΗΟ ηεο Φπζηθήο», CliffordA. Pickover, «Απφ ηε Μεγάιε Έ-

θξεμε έσο ηελ Κβαληηθή Αλάζηαζε – 250 Οξφζεκα ζηελ Ηζηνξία ηεο Φπ-

ζηθήο, Δπηκέιεηα Έθδνζεο: Κσλζηαληίλνο θνξδνχιεο, Μεηάθξαζε: 

Κσλζηαληίλα Γεσξγνχιηα, 2016, ζει. 354-355 

 

 

Δπεμεγήζεηο-παξαηεξήζεηο: 

 

Δμεγήζακε απ’ φια κέρξη ηψξα, φηη ππάξρνπλ νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη. 

Αλαθέξακε φηη απηνί ηελ κηα δηαζηέιινληαη θαη ηελ άιιε ζπζηέιινληαη 

(κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, φπσο εθζέζακε απηέο) 

Αλαθέξακε θαη εμεγήζακε φηη κεηαμχ ησλ δχν ζπκπάληεησλ πφισλ ηξέ-

ρνπλ νη ζεκειηψδεηο ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο 

γξακκέο πνπ θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ  πφιν πξνο ηνλ άιιν. 

Σψξα κε βάζε θαη ηα παξαπάλσ θείκελν λα ζπκπιεξψζνπκε ηα θαη λα 

παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

Γελ είλαη κφλνλ ε δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληνο πνπ απνκαθξχλνληαη κεηαμχ 

ηνπο νη γαιαμίεο.Δίλαη, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ, θαη ε ειιεηπηηθή θίλεζε 

πνπ εθηεινχλ φια ηα νπξάληα ζψκαηα θαζψο θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ ζπ-

κπάληεην πφιν πξνο ηνλ άιιν, έζησ θαη ζε αξθεηά κεγάια ρξνληθά δηα-

ζηήκαηα. Απηφ εμάγεηαη βάζεη ησλ λφκσλ ηνπ καγλεηηζκνχ-

ειεθηξνκαγλεηηζκνχ πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε καγλήηε, ζε θάζε δεχγνο κα-

γλεηηθψλ πφισλ  

Ζ αηηία ηεο απνκάθξπλζεο ησλ γαιαμηψλ είλαη ε έιμε ηνπο απφ ηνπο δχν 

ζπκπάληεηνπο πφινπο, παξάιιεια κε ηελ δηαζηνιή ή ηελ ζπζηνιή ηνπ ζχ-

κπαληνο. 

Ζ θίλεζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ γαιαμηψλ πνπ ηξέρνπλ θαη απνκαθξχ-

λνληαη κε ηεξάζηηεο ηαρχηεηεο νθείιεηαη θαη ζην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν πνπ ηνπο εμαζθνχλ νη δχν ζπκπάληεηνη καγλεηη-

θνί-ειεθηξνκαγλεηηθνί πφινη. Έηζη απηνί θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ ζπκπά-

ληεην πφιν πξνο ηνλ άιιν, φπσο αθξηβψο θηλνχληαη, ζε ζκηθξνγξαθία, δηά-

θνξα ειεθηξφληα κεηαμχ ησλ πφισλ ελφο καγλήηε. 

Με άιια ιφγηα νη δχν ζπκπάληεηνη πφιη εμαζθνχλ έιμε πάλσ ζηα βαξπ-

ηηθά θέληξα σλ γαιαμηψλ πνπ θέξνπλ ην θχξην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ θνξηίν θαη έηζη ηνπο έιθνπλ, κέζσ απηψλ ησλ βα-

ξπηηθψλ ηνπο θέληξσλ. 
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 Βηβιίν 6ν   

 Η δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ   

 Η 1ε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ 1 156 

 - Δθαξκνγέο ηεο Γ΄ Φάζεο ηεο   

    

1 Ζ έλλνηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ θαη ην ειε-

θηξηθφ ξεχκα 

Ζ εμήγεζε ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηνπο αηκνχο πδξαξγχξνπ φηαλ πεξάζεη κέζα 

απφ απηνχο ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηέγεξζεο ησλ αηκψλ ηνπ π-

δξαξγχξνπ 

Ο ιφγνο κεηαθίλεζεο ελφο ειεθηξνλίνπ ζε κηα 

ζηηβάδα πςειφηεξεο ελέξγεηαο (ζε κηα πςειφ-

ηεξε ελεξγεηαθή ζηηβάδα). 

3 5 

2 Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκηαγσγψλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηέιεπζεο ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο θαζφδνπ πξνο ηελ άλνδν. 

Ζ εμήγεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηέιεπζεο ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο αλφδνπ πξνο ηελ θάζνδν. 

Ζ εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εζσηε-

ξηθψλ πφισλ ησλ πξσηνλίσλ ηνπ αγσγνχ θαη ε 

δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ κε πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ε-

ζσηεξηθψλ πφισλ ησλ πξσηνλίσλ ελφο κνλσ-

ηή θαη ε δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Ζ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

6 13 

3 Ζ θαηεχζπλζε θίλεζεο κεηαμχ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ κεηαδίδεηαη ε ίδηα ζε φιν ηνλ ρψ-

ξν. 

Ζ εμήγεζε ηνπ ηζρπξνχ ζεηζκηθνχ θχκαηνο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ξήγκαηνο, θαη ε εμή-

γεζε ηεο εμαζζέλεζεο ηνπ ζεηζκηθνχ θχκαηνο 

πξνο ην κέξνο φπνπ νη ηεθηνληθέο πιάθεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ησλ 

θσηνλίσλ (θσηφο) πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο 

πίεζεο ζηα πγξά. 

Ζ εμήγεζε ηεο αξρήο ηνπ Pascal. 

14 19 
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4 Ζ εμήγεζε ηεο αδηαβαηηθήο κεηαβνιήο. 

Ζ εμήγεζε ηεο ζθαηξηθήο θαηεχζπλζεο ησλ 

πξψησλ θπκάησλ ηζρπξήο αθηηλνβνιίαο. 

Ζ εμήγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο δηέιεπζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο ησλ εγθάξζησλ θπκάησλ, αλάκε-

ζα απφ ηα θελά ηεο χιεο-κάδαο. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ θαη χιε θη έηζη κε-

ηαθέξνπλ ζεξκφηεηα κέζα ζην θελφ ηνπ δηα-

ζηήκαηνο (κεηαμχ ειίνπ-γεο θ.ιπ.) 

20 22 

5 Ζ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηεο ιαλζάλνπζαο ζεξ-

κφηεηαο. 

Ζ εμήγεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζεκείνπ βξα-

ζκνχ ζην θάζε πιηθφ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηαθνξάο ηεο θαηάζηαζεο ελφο 

ζηεξενχ ζψκαηνο απφ έλα πγξφ ή αέξην. 

Ο λένο θφζκνο ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ θαη νη ηδηφηεηέο ηνπ. 

Με ηνπο λφκνπο ηεο χιεο, δελ κπνξνχκε λα 

εξκελεχζνπκε ηνπο λφκνπο ηεο θαζαξήο ελέξ-

γεηαο, αθνχ εθεί ε χιε είηε δελ ππάξρεη θαζφ-

ινπ, είηε ππάξρεη ζε ειαρηζηφηαηε πνζφηεηα, 

ίζηα-ίζα πνπ λα αθήλεη ην ίρλνο ηεο. 

Σα παξαγφκελα ζεκειηψδε ηφληα αιιειεπη-

δξνχλ κε ηηο ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

23 26 

6 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο 

θάζεο ηεο βαξχηεηαο ηνπ πξσηνλίνπ πξνο ηνλ 

γχξσ ηνπ ρψξν θαη πξνο ην ειεθηξφληφ ηνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο 

θάζεο ηεο άλσζεο ηνπ πξσηνλίνπ πξνο ηνλ 

γχξσ ηνπ ρψξν θαη πξνο ην ειεθηξφληφ ηνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο εθπνκπήο ζεξκφηεηαο θαη αθηη-

λνβνιίαο πνπ εθπέκπεη ην κέιαλ ζψκα. 

Ση νλνκάδνπκε καγλεηηθή ή καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα θαη πνηα ηα εί-

δε, ζηα νπνία απηή ππάξρεη. 

Ζ εμήγεζε ηεο άπσζεο ηεο εθπεκπφκελεο α-

θηηλνβνιίαο απφ ην κέιαλ θ.ιπ. ζψκα κε ηελ 

ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ έρεη ην αληίζηνηρν 

(κε ην εθπεκπφκελν κήθνο θχκαηνο) θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

27  
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6 Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο 

θάζεο ηεο βαξχηεηαο ηνπ πξσηνλίνπ πξνο ηνλ 

γχξσ ηνπ ρψξν θαη πξνο ην ειεθηξφληφ ηνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο-δεκηνπξγίαο ηεο 

θάζεο ηεο άλσζεο ηνπ πξσηνλίνπ πξνο ηνλ 

γχξσ ηνπ ρψξν θαη πξνο ην ειεθηξφληφ ηνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο εθπνκπήο ζεξκφηεηαο θαη αθηη-

λνβνιίαο πνπ εθπέκπεη ην κέιαλ ζψκα. 

Ση νλνκάδνπκε καγλεηηθή ή καγλεηηθή-

ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα θαη πνηα ηα εί-

δε, ζηα νπνία απηή ππάξρεη. 

Ζ εμήγεζε ηεο άπσζεο ηεο εθπεκπφκελεο α-

θηηλνβνιίαο απφ ην κέιαλ θ.ιπ. ζψκα κε ηελ 

ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ έρεη ην αληίζηνηρν 

(κε ην εθπεκπφκελν κήθνο θχκαηνο) θνξηίν 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Ζ εμήγεζε φηη κηα αθηηλνβνιία θσηφο, απσζεί 

ίδηα κε απηήλ πνπ έρεη ην αληίζηνηρν κήθνο 

θχκαηφο ηεο (κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία). 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ελφο θβάληνπ ελέξ-

γεηαο θσηφο ή θσηνλίνπ. 

27 31 

7 Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θξπζηάιισλ.  32 35 

8 Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ αληηθαηνπηξη-

ζκνχ. 

36 37 

9 Ζ εμήγεζε ηεο θακπχισζεο ηνπ θσηφο, φηαλ 

απηφ πεξλάεη δίπια απφ έλα κεγάιεο κάδαο 

αληηθείκελν-νπξάλην ζψκα. 

38 38 

10 Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ λφκσλ ηεο 

αλάθιαζεο. 

Ζ εμήγεζε φηη ε γσλία ππφ ηελ νπνία αλαθιψ-

ληαη νη αθηίλεο είλαη ίζε κε ηε γσλία πξφ-

ζπησζεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο ζην κε-

ηαιιηθφ ζηξψκα πίζσ απφ ηνλ θαζξέθηε, πνπ 

νθείιεηαη ζηα θσηφληα. 

Ζ αθξηβήο εμήγεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο εη-

θφλαο-εηδψινπ πίζσ απφ ηνλ θαζξέθηε καο, 

πνπ νθείιεηαη ζηελ θαζαξή ελέξγεηα ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πνπ έρνπλ έιμεη θαη πνζφηε-

ηα καγλεηηθήο κηθξνκάδαο ή «νπηηθήο» ζθφ-

λεο. 

39  

 

 

 



151 

 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν 

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

10 Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ λφκσλ ηεο 

αλάθιαζεο. 

Ζ εμήγεζε φηη ε γσλία ππφ ηελ νπνία αλαθιψ-

ληαη νη αθηίλεο είλαη ίζε κε ηε γσλία πξφ-

ζπησζεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο ζην κε-

ηαιιηθφ ζηξψκα πίζσ απφ ηνλ θαζξέθηε, πνπ 

νθείιεηαη ζηα θσηφληα. 

Ζ αθξηβήο εμήγεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο εη-

θφλαο-εηδψινπ πίζσ απφ ηνλ θαζξέθηε καο, 

πνπ νθείιεηαη ζηελ θαζαξή ελέξγεηα ησλ ζε-

κειησδψλ ηφλησλ πνπ έρνπλ έιμεη θαη πνζφηε-

ηα καγλεηηθήο κηθξνκάδαο ή «νπηηθήο» ζθφ-

λεο. 

Πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο θχζεο ηνπ θσηφο. 

39 45 

 

 

 

11 Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο εηθφλαο ζην πίζσ 

κέξνο ελφο θαζξέθηε. 

Ζ εμήγεζε ηεο κεηαθνξάο ηεο εηθφλαο απηήο 

ζην κάηη καο. 

Ζ εμήγεζε ηεο χπαξμεο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ζην θσο. 

Ζ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ιεγφκελνπ «θα-

ληαζηηθνχ» εηδψινπ. 

46 48 

12 Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εηδψινπ απφ 

ηελ δηαζιψκελε θαη επηζηξεθφκελε ζπγρξφλσο 

(= θαληαζηηθή) αθηίλα. 

Φσηφληα κάδαο θαη θσηφληα ελέξγεηαο. 

Ζ αθξηβήο εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ φηη ζηα 

ζεκεία πξφζπησζεο ηνπ θσηφο παξάγνληαη 

ζεκειηψδε ηφληα πνπ απσζνχλ ην πξνζπίπηνλ 

θσο θαη αλαθινχλ ηα θσηφληα κάδαο.  

49 51 

13 Ζ εμήγεζε ηεο θακπχισζεο ηνπ ρσξνρξφλνπ 

Ζ εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο ηνπ 

ρψξνπ ή ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο ηνπ ρξφλνπ.  

Ζ απμνκείσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ ρξφλνπ. 

Πνηα είλαη ε έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ αηζέξα. 

52 53 

14 Σα ζεκειηψδε ηφληα δελ είλαη απεπζείαο νξα-

ηά. Μειεηνχκε θαη πεηξακαηηδφκαζηε κε απηά 

απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ, φπσο 

γίλεηαη θαη κε ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακ- 

54  
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14 Σα ζεκειηψδε ηφληα δελ είλαη απεπζείαο νξα-

ηά. Μειεηνχκε θαη πεηξακαηηδφκαζηε κε απηά 

απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ, φπσο 

γίλεηαη θαη κε ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακ-

κέο ελφο καγλεηηθνχ πεδίνπ. 

54 54 

15 Ζ εμήγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ρσξνρξφλνπ ελέξγεηαο ζην ζχκπαλ. 

55 56 

16 Ζ εμήγεζε γηαηί δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ε κά-

δα ζε κηα καχξε ηξχπα. Ζ εμήγεζε ηεο κεηα-

ηξνπήο ηεο κάδαο ζε ελέξγεηα. 

Ζ εμήγεζε γηαηί δελ θαίλεηαη ην θσο πνπ πέ-

θηεη πάλσ ζε κηα καχξε ηξχπα. 

Ζ αθξηβήο έλλνηα, ζεκαζία θαη πεξηερφκελν 

ηεο ιέμεο ελέξγεηα. 

Ζ αηηηνιφγεζε ηεο ζέζεο φηη ην ζχκπαλ πξν-

ήιζε απφ ηελ ζχγθξνπζε θαζαξήο κνξθήο ε-

λέξγεηα. 

Ζ εμήγεζε φηη ην ζχκπαλ πεξηνξίδεηαη θαη δελ 

πξφθεηηαη λα εμαπισζεί επ’ άπεηξν, αιιά ζα 

δηαζηαιεί θαη ζα εμαπισζεί κέρξηο εθεί πνπ 

ηνπ επηηξέπεη ε άπσζε κεηαμχ ησλ δχν ζπκπά-

ληεησλ πφισλ ζηελ θάζε ηεο δηαζηνιήο ησλ. 

Ζ εμήγεζε φηη ζηελ θάζε επφκελε ζπκπάληεηα 

ζπζηνιή δελ έρνπκε ηα ειεθηξφληα λα πέθηνπλ 

ζηνλ πξνεγνχκελν θινηφ ησλ αηφκσλ ησλ ρε-

κηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά επεηδή πέθηνπλ κε ιη-

γφηεξε δχλακε πάλσ ζηα άηνκα, λα δεκηνπξ-

γνχλ λέν εμσηεξηθφ θινηφ θαη φρη εζσηεξηθφ 

ησλ ήδε ππαξρφλησλ θινηψλ. 

57 60 

17 Ζ εμήγεζε ηεο θακππιφηεηαο ηνπ ζχκπαληνο. 

Οη δπλάκεηο ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζχκπαληνο, εί-

λαη αλάινγεο ζε θίλεζε κε ηελ ελέξγεηά ηνπο 

πνπ θζίλεη κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ χιε, γηαηί θα-

ζψο νη δπλάκεηο ηνπ αξρηθνχ ζχκπαληνο θη-

λνχληαη δηαζηειιφκελεο πθίζηαληαη απψιεηα 

ιφγσ αθξηβψο ηεο θηλεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Δπνκέλσο, ην ζχκπαλ καο δελ δηαζηέιιεηαη 

επ’ άπεηξν. 

61 64 

18 Ο ηξφπνο γηα λα κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

ζε πνην ζεκείν ηεο δηαζηνιήο ηνπ βξίζθεηαη 

«απηή ηελ ζηηγκή» ην ζχκπαλκαο. 

65  
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18 Ο ηξφπνο γηα λα κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

ζε πνην ζεκείν ηεο δηαζηνιήο ηνπ βξίζθεηαη 

«απηή ηελ ζηηγκή» ην ζχκπαλ καο. 

Ο ηξφπνο γηα λα θαηαιάβνπκε πφηε ελεξγνχλ 

νη δπλάκεηο άπσζεο θαη νη δπλάκεηο έιμεο κε-

ηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζην αλνηρηφ θαη 

ζην θιεηζηφ, αληίζηνηρα, ζχκπαλ. 

Ζ εμήγεζε ησλ ελλνηψλ ηνπ «αλνηρηνχ» θαη 

ηνπ «θιεηζηνχ» ζχκπαληνο. 

65 70 

19 Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο φισλ ησλ κηθξν-

ζσκαηηδίσλ φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνπο δχν 

ζπκπάληεηνπο πφινπο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο χιεο θαη αληηχ-

ιεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ κηθξν-

ζσκαηηδίσλ ηεο χιεο-αληηχιεο. 

71 78 

20 Ζ χιε κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηελ ελέξγεηα 79 84 

21 Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο φζνλ αθνξά ηελ 

ζεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο. 

85 96 

22 Ζ εμήγεζε ηεο έιμεο φισλ ησλ αθηηλνβνιηψλ 

απφ ην κέιαλ ζψκα, αιιά θαη ηεο αλάθιαζήο 

ησλ απφ απηφ. 

Ζ εμήγεζε ηεο έθιπζεο ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ απφ ηα δηάθνξα ζψκαηα θαη ε παξαγσγή 

ησλ ρξσκάησλ-αθηηλνβνιηψλ. 

97 102 

23 Ζ πεηξακαηηθή εμήγεζε φηη ην καχξν ρξψκα 

θέξεη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ζεκε-

ιηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ. 

Δθαξκνγή ζην αθηηλφκεηξν θαη ζην καχξν 

ρξψκα ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε. 

Ζ εμήγεζε ηνπ ζηξνβηιηζκνχ ζε κηα καχξε 

ηξχπα θ.ιπ. 

103 105 

24 Ζ παξαηήξεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζχκπαληνο, 

δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη ην χκπαλ θά-

πνηε ήηαλ απείξσο κηθξφ θαη απείξσο ππθλφ. 

106 107 

25 Σν χκπαλ είλαη έλα, κηα νιφηεηα θαη δελ π-

πάξρεη αθφκε κηα αληίζηνηρε εληαία ζεσξία 

πνπ λα κπνξεί λα ην εμεγήζεη. 

Γελ ππάξρνπλ πνιιά ζχκπαληα. 

Οη πνιιέο ζεσξίεο πνπ είλαη ζε ηζρχ απφ ηνπο 

επηζηήκνλεο, πξέπεη λα βειηησζνχλ-δηνξζσ- 

108  
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25 Σν χκπαλ είλαη έλα, κηα νιφηεηα θαη δελ π-

πάξρεη αθφκε κηα αληίζηνηρε εληαία ζεσξία 

πνπ λα κπνξεί λα ην εμεγήζεη. 

Γελ ππάξρνπλ πνιιά ζχκπαληα. 

Οη πνιιέο ζεσξίεο πνπ είλαη ζε ηζρχ απφ ηνπο 

επηζηήκνλεο, πξέπεη λα βειηησζνχλ-

δηνξζσζνχλ.  

108 108 

26 Ζ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζχκπαληνο, δελ 

κεηψλεη θαζφινπ ηελ παληνδπλακία ηνπ Θενχ. 

Ζ απφδεημε ηεο χπαξμεο ηνπ Γεκηνπξγνχ Θε-

νχ. 

Ζ απφδεημε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζχκπαληνο 

απφ ηνλ Θεφ, αιιά θαη ε πξφλνηα θαη ε πα-

ξνπζία ηνπ ζηελ ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζχ-

κπαληφο καο. 

ην χκπαλ ππάξρνπλ αιιά θαη ππήξραλ αλέ-

θαζελ λφκνη, βάζεη ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί θαη 

εμειίζζεηαη απηφ κέρξη ζήκεξα. 

Ζ αλαδήηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αξρέγνλεο 

ελέξγεηαο ηνπ ζχκπαληνο. 

109 111 

27 Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχληεμεο. 

Ζ έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο πίεζεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο εθηξνπήο ελέξγεηαο ή κάδαο 

φηαλ πιεζηάδεη πξνο άιιε κηα πεγή ελέξγεηαο 

πνπ θέξεη νκψλπκά ηεο καγλεηηθά θνξηία ζε-

κειησδψλ ηφλησλ. 

Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ελεξγεηαθνχ αηφ-

κνπ.  

Ζ εμήγεζε ηεο αλαηξνπήο ηνπ ηζνδπγίνπ ελέξ-

γεηαο ζηνπο εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο πφινπο 

ελφο ππξήλα αηφκνπ, ή ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ή-

ιηνπ ή ηεο Γεο καο θ.ιπ. 

112 123 

28 Ζ εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο ηνπ 

ρψξνπ ή ηεο δηαθνξεηηθήο ηαρχηεηαο ηνπ ρξφ-

λνπ.  

Γηαηί έμσ απφ ηα φξηα ηνπ ζχκπαληνο δελ π-

πάξρεη ηίπνηε. Ζ έλλνηα ηνπ ηίπνηε.  

Ζ απμνκείσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ ρξφλνπ. 

Πνηα είλαη ε έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ αηζέξα.  

Σν ζπκπάληεην ζχζηεκα αλαθνξάο ελέξγεηαο  

124  
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28 Ζ εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο ηνπ 

ρψξνπ ή ηεο δηαθνξεηηθήο ηαρχηεηαο ηνπ ρξφ-

λνπ.  

Γηαηί έμσ απφ ηα φξηα ηνπ ζχκπαληνο δελ π-

πάξρεη ηίπνηε. Ζ έλλνηα ηνπ ηίπνηε.  

Ζ απμνκείσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ρψξνπ θαη 

ηνπ ρξφλνπ. 

Πνηα είλαη ε έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ αηζέξα.  

Σν ζπκπάληεην ζχζηεκα αλαθνξάο ελέξγεηαο 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Πσο νξίδεηαη ε ηηκή ηζρχνο ηνπ θάζε βαξπηη-

θνχ θέληξνπ ηνπ ζχκπαληνο. 

124 128 

29 Ζ εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ζην κπιε κέξνο 

ηνπ θάζκαηνο ηνπ θσηφο, αιιά θαη ηνπ θάζε 

είδνπο θχκαηνο, πνπ καο πιεζηάδεη. 

Ζ εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ζην θφθθηλν κέ-

ξνο ηνπ θάζκαηνο ηνπ θσηφο, αιιά θαη ηνπ 

θάζε είδνπο θχκαηνο, πνπ απνκαθξχλεηαη απφ 

εκάο. 

Ζ εμήγεζε ηεο θνζκνινγηθήο εξπζξάο κεηα-

ηφπηζεο. 

129 131 

30 Ζ εμήγεζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ νπξαλνχ πνπ εί-

λαη καχξν θαη φρη θσηεηλφ-ιακπξφ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα ηξέρνπλ πνιχ γξεγνξφηε-

ξα απφ ην θσο. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο φισλ ησλ κπνδν-

λίσλ θαη ησλ θεξκηνλίσλ. 

132 135 

31 Ζ ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηνπ ζχκπαληνο πνπ 

είλαη ηα κπνδφληα θαη ηα θεξκηφληα είλαη ε αη-

ηία ηεο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ζηελ χιε αιιά θαη αληίζηξνθα. 

Ζ αθξηβήο εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξα-

δηφκεηξνπ. 

Τπνινγηζκφο ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ηεο ηζρχ-

νο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζε ζρέζε κε ην έξ-

γν ηεο πεξηζηξνθήο. 

136 140 

32 Ζ εμήγεζε ηεο αλάθιεμεο ησλ ζπίξησλ απφ ην 

ειηαθφ θσο. 

Ζ εμήγεζε ηεο άπσζεο ηνπ θεινχ ηνπ 

κπνπθαιηνχ απφ ην ειηαθφ θσο. 

Τπνινγηζκφο ηεο κέηξεζεο ηεο ηζρχνο ησλ ζε- 

141  
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32 Ζ εμήγεζε ηεο αλάθιεμεο ησλ ζπίξησλ απφ ην 

ειηαθφ θσο. 

Ζ εμήγεζε ηεο άπσζεο ηνπ θεινχ ηνπ 

κπνπθαιηνχ απφ ην ειηαθφ θσο. 

Τπνινγηζκφο ηεο κέηξεζεο ηεο ηζρχνο ησλ 

ζεκειηβδψλ ηφλησλ ηνπ ειηαθνχ θσηφο. 

Ζ αθξηβήο εμήγεζε ηεο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ 

ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πφινπο 

ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην. 

Ζ αθξηβήο εμήγεζε ηεο αχμεζεο ηεο 

ηθαλφηεηαο ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο. 

141 143 

33 Ζ αθξηβψο εμήγεζε ηνπ ζθνηεηλνχ ρξψκαηνο 

ηνπ νπξαλνχ θαη ε εμήγεζε ηνπ Παξάδνμνπ 

ηνπ ικπεξο.  

144 145 

34 Ζ θίλεζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ γαιαμηψλ 

πνπ ηξέρνπλ θαη απνκαθξχλνληαη κε ηεξάζηηεο 

ηαρχηεηεο νθείιεηαη ζην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν πνπ ηνπο εμαζθνχλ νη 

δχν ζπκπάληεηνη καγλεηηθνί-

ειεθηξνκαγλεηηθνί πφινη. Έηζη απηνί θηλνχ-

ληαη απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην πφιν πξνο ηνλ 

άιιν. 

Ζ αηηία ηεο απνκάθξπλζεο ησλ γαιαμηψλ είλαη 

ε έιμε ηνπο απφ ηνπο δχν ζπκπάληεηνπο πφ-

ινπο, παξάιιεια κε ηελ δηαζηνιή ή ηελ ζηνιή 

ηνπ ζχκπαληνο. 

146 147 

 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 148 156 
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