
1 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ  9ν  
 

 

Η  δεκηνπξγία  

ηνπ  

θόζκνπ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ISBN: 

978-618-82648-9-2 

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

 

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

οββναθή-Δπζιέθεζα: ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Θεμθ. ΓΡΑΚΟ 



2 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ  9ν  
 

Η  δεκηνπξγία  

ηνπ  

θόζκνπ 

  

 

 

 Γηπινί Δλεξγεηαθνί πόινη & Δθαξκνγέο ησλ. 

 Ηιεθηξηζκόο, DNA, Φσο, Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο, θ.ιπ.  

 

 

 

 

 
 

ISBN: 

978-618-82648-9-2 

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

Θεζπξσηηθό 24-07-2017 

 

οββναθή-Δπζιέθεζα: ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Θεμθ. ΓΡΑΚΟ 



3 

 

1. Ση είλαη ηα θσηόληα ελέξγεηαο.  

Ση είλαη ηα θσηόληα ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ. 

Ση είλαη ηα θσηόληα ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο απνξξόθεζεο ησλ θσηνλίσλ από ηελ ύιε. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνισκέλνπ θσηόο θαη πνπ 

νθείιεηαη ην κεγάιν θνξηίν ηνπ. 

Η εμήγεζε ηνπ πνιύ ηζρπξνύ θνξηίνπ ηνπ θσηόο ιέηδεξ.  

 

 

«Πνισκέλν θσο 

Πμθςιέκμ μκμιάγεηαζ ημ θςξ υηακ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ δ δζεφεοκζδ 

ηαθάκηςζδξ ηςκ ηοιάηςκ ημο πενζμνίγεηαζ. Τπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ, ημ 

μναηυ θεοηυ θςξ απμηεθείηαζ απυ ηφιαηα πμο ηαθακηχκμκηαζ πνμξ δζά-

θμνεξ ηαηεοεφκζεζξ. Κάεε ηφια είκαζ ιμνθή δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμ-

αμθίαξ, δδθαδή απμηεθείηαζ απυ έκα δθεηηνζηυ ηαζ έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ, 

ηα μπμία ηαθακηχκμκηαζ ζε επίπεδα πμο ηέικμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαηά 

μνεή βςκία. Ακ υθα ηα δθεηηνζηά πεδία ιζαξ θςηεζκήξ αηηίκαξ 

ηαθακηχκμκηαζ ηαηά ιζα δζεφεοκζδ ηαζ ιυκμ, ηυηε πνυηεζηαζ βζα 

πμθςιέκμ θςξ. 

Πυθςζδ ζοιααίκεζ υηακ ημ θςξ πενκά ιέζα απυ μνζζιέκμοξ ηνοζηάθ-

θμοξ ή υηακ ακαηθάηαζ απυ ιζα επζθάκεζα. Σα θςηεζκά ηφιαηα πμο ηαθα-

κηχκμκηαζ ηαηά μνζζιέκδ δζεφεοκζδ πενκμφκ απυ ημ οθζηυ ή ακαηθχκηαζ 

απυ ηδκ επζθάκεζα, εκχ ηα ηφιαηα πμο ηαθακηχκμκηαζ πνμξ υθεξ ηζξ δζεο-

εφκζεζξ απμννμθχκηαζ. Σα οθζηά πμο πνμηαθμφκ πυθςζδ ημο θςηυξ 

μκμιάγμκηαζ πμθςηέξ. Πμθςηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα βοαθζά δθίμο. Σμ 

θςξ ημο ήθζμο, ημ μπμίμ ακαηθάηαζ απυ ημ έδαθμξ πνμξ ηα πάκς, είκαζ 

πμθςιέκμ ηαηά έκα ιένμξ. Σα ζημφνα βοαθζά εθαηηχκμοκ ηδ θάιρδ ημο 

ήθζμο ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απ’ υηζ μπμζμοδήπμηε άθθμο θςηυξ. Σμ 

θςξ Λέζγεν είκαζ επίζδξ πμθςιέκμ. Πυθςζδ είκαζ δοκαηυ κα οπμζημφκ 

υθεξ μζ ιμνθέξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηαεχξ ηαζ ηα 

ναδζμθςκζηά ηφιαηα». 
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Σμ πμιςμέκμ θςξ ηαιακηώκεηαη θαηά μία δηεύζοκζε μόκμ, ακηίζεηα απ’ 

ό,ηη ημ θμηκό (με πμιςμέκμ)  θςξ, ημ μπμίμ ηαιακηώκεηαη θαηά δύμ 

δηεοζύκζεηξ, θάζεηεξ ε μία ζηεκ άιιε. Έκα πμιςηηθό θίιηνμ αθήκεη κα πενκά 

πμιςμέκμ θςξ, πμο μπμνεί κα εμπμδηζηεί από έκα δεύηενμ πμιςηηθό θίιηνμ, 

ακ ημ πιέγμα ημο βνίζθεηαη ζε μνζή γςκία ςξ πνμξ ημ πνώημ. 

 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood &DempseyLtd, London, Συιμξ 4, ζεθ. 659 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Γνάθδηε πζμ πάκς υηζ: «…Ακ υθα ηα δθεηηνζηά πεδία ιζαξ 

θςηεζκήξ αηηίκαξ ηαθακηχκμκηαζ ηαηά ιζα δζεφεοκζδ ηαζ ιυκμ, ηυηε 

πνυηεζηαζ βζα πμθςιέκμ θςξ…». 

Σα πεδία είκαζ ηα δθεηηνζηά ηαζ ηα ιαβκδηζηά πεδία. 

Δπμιέκςξ ακ υθα ηα δθεηηνζηά πεδία ηζ ακ υθα ηα ιαβκδηζηά πεδία ηα-

θακηχκμκηαζ ηαηά ιζα δζεφεοκζδ ηυηε ηαζ ιυκμ πανάβεηαζ ημ πμθςιέκμ 

θςξ. 

Ζ ελήβδζδ είκαζ δ ελήξ: 

ηακ ημ θςξ πενάζεζ ιέζα απυ ηνοζηάθθμοξ ή ιεηά απυ ακάηθαζδ, 

ήδδ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα (βζαηί πανάβεηαζ πμθςιέκμ θςξ, πμο 

μθείθεηαζ ζηα εειεθζχδδ ζυκηα). ηδκ ακάηθαζδ, ελδβήζαιε έπμοιε 

πηχζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα, μπυηε θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ ηςκ 

θςημκίςκ ιάγαξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μπμία έθημκηαζ ιε ηα 

θςηυκζα εκένβεζαξ, ςξ ελήξ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο θςηυξ έθημκηαζ ιε ηα παναβυ-

ιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απυ ηδκ ακάηθαζδ. 

Δπίζδξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ έθημκηαζ ιε 

ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηδξ ακάηθαζδξ. 
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Έηζζ, ζημ θςξ εκζζπφμκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ή αθθζχξ εκζζπφμκηαζ 

ηαζ είκαζ πθέμκ ζζπονυηενα ηα θςηυκζα εκένβεζαξ απυ ηα θςηυκζα ιάγαξ, 

ιένμξ ηςκ μπμίςκ απυ ηδκ ακάηθαζδ έπεζ ιεηαηναπεί ζε ιάγα. 

Δπμιέκςξ, ζημ θςξ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ ακάηθαζδ έπμοιε ζζπονυ-

ηενα ηα θςηυκζα εκένβεζαξ απυ ηα θςηυκζα ιάγαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

αοηυ ημ θςξ ζοιπενζθένεηαζ πθέμκ ιε ηα θςηυκζα εκένβεζαξ 

πενζζζυηενμ. 

Σα θςηυκζα εκένβεζαξ υιςξ είκαζ δφμ εζδχκ: 

α) Σα θςηυκζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο δεκ είκαζ ηίπμηε 

άθθμ πανά εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο έθημοκ ηαζ ιζηνμιάγεξ ιέζς 

ηςκ εζςηενζηχκ αανοηζηχκ πυθςκ πνςημκίςκ ή άθθεξ ιζηνμιάγεξ πμο 

είκαζ θμνηζζιέκεξ ιε θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ηαζ 

α) Σα θςηυκζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο δεκ είκαζ ηίπμηε 

άθθμ πανά εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο έθημοκ ηαζ ιζηνμιάγεξ 

ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ αανοηζηχκ πυθςκ δθεηηνμκίςκ ή άθθεξ 

ιζηνμιάγεξ πμο είκαζ θμνηζζιέκεξ ιε θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

 

2) Γνάθδηε πζμ πάκς υηζ: «…ηα ηφιαηα πμο ηαθακηχκμκηαζ πνμξ υθεξ 

ηζξ δζεοεφκζεζξ απμννμθχκηαζ».  

Σα θύκαηα πνπ αλαθιώληαη πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο είλαη 

θύκαηα ζεκειησδώλ ηόλησλ. Μυκμκ αοηά πανμοζζάγμοκ αοηυ ημ 

παναηηδνζζηζηυ ηαζ υηακ αοηά έθημοκ ηαζ ιζηνμΰθδ-ιζηνμιάγα, υπςξ 

ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ θςημκίςκ, ηυηε έπμοιε ηαζ ηα θςηυκζα αοηά κα 

ακαηθχκηαζ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. 

Αοηά έθημκηαζ αιμζααία ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα, επμιέκςξ ηαζ ιε 

αοηά πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ζηα πνςηυκζα ηαζ ζηα δθεηηνυκζα. 

Έηζζ ελδβείηαζ αοηυ πμο θέβεηαζ ςξ «απμννυθδζδ ηςκ θςημκίςκ απυ 

ημκ πχνμ». 

 

3) Γνάθδηε πζμ πάκς (ζημκ οπυηζηθμ ηδξ εζηυκαξ) υηζ: «Σμ πμθςιέκμ 

θςξ ηαθακηχκεηαζ ηαηά ιία δζεφεοκζδ ιυκμ, ακηίεεηα απ’ υ,ηζ ημ ημζκυ 

(ιδ πμθςιέκμ)  θςξ, ημ μπμίμ ηαθακηχκεηαζ ηαηά δφμ δζεοεφκζεζξ, ηάεε-

ηεξ δ ιία ζηδκ άθθδ. Έκα πμθςηζηυ θίθηνμ αθήκεζ κα πενκά πμθςιέκμ 

θςξ, πμο ιπμνεί κα ειπμδζζηεί απυ έκα δεφηενμ πμθςηζηυ θίθηνμ, ακ ημ 

πθέβια ημο ανίζηεηαζ ζε μνεή βςκία ςξ πνμξ ημ πνχημ». 

ηακ ημ θςξ ηαθακηχκεηαζ ηαηά δφμ δζεοεφκζεζξ έπμοιε ηυηε ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ (ιε εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ) ηαζ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (ιε ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ) κα 

απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ έηζζ κα ελαζηείηαζ 

θυβς ηδξ άπςζήξ ηςκ αοηήξ δ μνεή βςκία. 

Ακ υιςξ ζηδκ πμνεία ημο θςηυξ ημπμεεηδεεί έκα πθέβια, έκαξ 

ακαηθαζηήναξ πμο εκενβεί χζηε υθμ ιαγί ημ θςξ κα εηηνέπεηαζ πνμξ ιία 
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ιυκμ ηαηεφεοκζδ, ηυηε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηδξ 

εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ακαβηάγεηαζ κα εκςεεί, εκχ 

ζοβπνυκςξ ελαζημφκηαζ ζζπονυηαηεξ μζ δοκάιεζξ άπςζήξ ηςκ (θυβς ημο 

υηζ ανίζημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ αοηά ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, πμο υιςξ θυβς 

ημο μπηζημφ πθέβιαημξ ακαβηάγμκηαζ κα ζοκεονεεμφκ ιαγί). Έηζζ, ημ 

πμθςιέκμ θςξ έπεζ πάνα πμθφ ιεβάθδ ζζπφ ζημ θμνηίμ ημο.  

Αοηή δ ζζπφξ ημο, μθείθεηαζ ζηδκ πμθφ ζζπονή δφκαιδ άπςζδξ πμο 

θένμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο.  

Αοηή δ ζζπφξ ιεβαθχκεζ, υζμ πενζζζυηενμ πμθχκεηαζ ημ θςξ, χζπμο 

θηάκμοιε ζημ θέζγεν, υπμο έπμοιε ιεβάθμ ααειυ πυθςζήξ ημο. 
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2. Σα θσηόληα θέξνπλ θαη κάδα αιιά θαη ελέξγεηα. 

Σν θσο απνξξνθάηαη από ηελ ύιε. 

Η εμήγεζε ηεο αλάθιαζεο θαη ηεο δηάζιαζεο ηνπ θσηόο.  

Ση νλνκάδνπκε θσηόληα κάδαο ή καδηθά θσηόληα.  

Ση νλνκάδνπκε θσηόληα ελέξγεηαο ή ελεξγεηαθό θσο. 

 

 

 

Σα θςηυκζα ημο θςηυξ δεκ θένμοκ ιυκμκ εθάπζζηδ ιάγα, αθθά θένμοκ 

ηαζ εκένβεζα. Δλαζηίαξ ηδξ εκένβεζαξ πμο θένμοκ, υηακ μ θςξ πέζεζ πάκς 

ζε έκακ ζοβηθίκμκηα θαηυ, ακ ζημ ζδιείμ ηδξ εζηίαξ ημο ημπμεεηήζμοιε 

έκα πανηί, αοηυ ηαίβεηαζ. 

Δπμιέκςξ ηα θςηυκζα πενζέπμοκ ηαζ ιάγα (ζςιαηίδζα) αθθά ηαζ εκέν-

βεζα. Δλαζηίαξ αοηήξ ηδξ δζηηήξ θφζδξ ημο ημ θςξ ζοιπενζθένεηαζ ηαζ ιε 

αάζδ ηδκ ιάγα ημο ηαζ ιε αάζδ ηδκ εκένβεζά ημο. 

Ακ π.π. ημ θςξ πενάζεζ ημκηά απυ έκακ πθακήηδ ηαιποθχκεηαζ, επεζδή 

αηνζαχξ έθηεηαζ απυ ηδκ ιάγα ημο πθακήηδ. Δδχ ημ θςξ ζοιπενζθένεηαζ 

ζακ φθδ (ζζπφεζ δ έθλδ ηδξ αανφηδηαξ).  

Σμ θςξ απμννμθάηαζ απυ ηδκ φθδ 

Ακ πέζεζ ιζα δέζιδ θςηυξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ έπεζ 

ιζα έκηαζδ α. Ακ υιςξ πνμπςνήζμοιε ζε αάεμξ π.π. 3 ιέηνα ηυηε δ έ-

κηαζδ αοηή ιεζχκεηαζ. Ακ πνμπςνήζμοιε πενζζζυηενμ, π.π. ζε αάεμξ 5 

ιέηνα ηυηε δ έκηαζή ημο ιεζχκεηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ χζπμο ζημ ηέθμξ 

ελαθακίγεηαζ. Βθέπμοιε δδθαδή υηζ ημ θςξ απμννμθάηαζ απυ ηδκ φθδ. 

Αξ δμφιε υιςξ ημ παναπάκς ζπεηζηυ ιε ηδκ ακάηθαζδ ημο θςηυξ ηαζ 

ηδκ ελήβδζή ημο, πανυηζ ζημζπεία ημο έπμοιε ήδδ ελδβήζεζ, ζε πνμδβμφ-

ιεκμ ηεθάθαζυ ιαξ:   

 

 

«5. Ση είλαη δηάζιαζε ηνπ θσηόο; 

Αξ εεςνήζμοιε ιζα πανάθθδθδ θςηεζκή δέζιδ, πμο ηζκείηαζ ζε ηά-

πμζμ μπηζηυ ιέζμ ηαζ ζοκακηά ηδ δζαπςνζζηζηή επζθάκεζα εκυξ δίμπηνμο. 

φιθςκα ιε ημοξ ζπεηζημφξ κυιμοξ, έκα ιένμξ απυ ημ θςξ αοηυ εα επζ-

ζηνέρεζ ζημ ίδζμ μπηζηυ ιέζμ, έπμκηαξ οπμζηεί μθζηή ακάηθαζδ. Σμ οπυ-

θμζπμ εα ζοκεπίζεζ ηδκ πμνεία ημο ζημ δεφηενμ μπηζηυ ιέζμ, δζαπενκχ-

κηαξ ηδ δζαπςνζζηζηή επζθάκεζα. Συηε εα ζοιαμφκ ηα αηυθμοεα:  

Μυθζξ μζ θςηεζκέξ αηηίκεξ πενάζμοκ ηδ δζαπςνζζηζηή επζθάκεζα, εα ε-

ηηναπμφκ ηαζ εα αημθμοεήζμοκ ιζα κέα εοεφβναιιδ ηνμπζά. Σμ θαζκυ-

ιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ δζάεθαζδ ημο θςηυξ.  

Γζάεθαζδ μκμιάγμοιε ημ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ ημ θςξ αθθάγεζ πμ-

νεία υηακ πενκά απυ έκα μιμβεκέξ μπηζηυ ιέζμ ζε ηάπμζμ άθθμ,  ιε δζα-

θμνεηζηή μπηζηή ποηκυηδηα απυ ημ πνχημ. 

«Ακαθοηζηή Μέεμδμξ Φοζζηήξ & Υδιείαξ», ακαθοηζηέξ ιαεδηζηέξ εη-

δυζεζξ, ηυιμξ 5, ζεθ. 73.   
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Ζ ελήβδζδ θμζπυκ ηδξ ακάηθαζδξ ηαζ ηδξ δζάεθαζδξ, υπςξ εα δμφιε 

ηαζ παναηάης, είκαζ δ ελήξ: 

Έκα ιένμξ ηςκ θςημκίςκ ημο θςηυξ ακαηθάηαζ πάκς ζημ οθζηυ ζημ μ-

πμίμ πέθηεζ. Αοηυ ημ ιένμξ ηςκ θςημκίςκ είκαζ έζης ηα θςηυκζα ιάγαξ ή 

αηυιδ-αηυιδ ηαζ δθεηηνυκζα. Σν κέξνο ηνπ θσηόο πνπ αλαθιάηαη ην 

νλνκάδνπκε θσηόληα κάδαο ή καδηθά θσηόληα.    

Έκα άθθμ ιένμξ υιςξ ημο θςηυξ πμο δζαεθάηαζ ζημ δεφηενμ μπηζηυ 

ιέζμ ζοκεπίγεζ κα πνμπςνεί ζε αοηυ. Αοηυ ημ δεφηενμ ιένμξ ηςκ θςημ-

κίςκ ημ νλνκάδνπκε θσηόληα ελέξγεηαο ή ελεξγεηαθό θσο. 

Λέιε δδθαδή υηζ ιε ηδκ πνυζπηςζδ ημο θςηυξ απυ έκα μπηζηυ ιέζμ 

πάκς ζε έκα δεφηενμ, ημ ιένμξ ημο θςηυξ πμο ακαηθάηαζ θένεζ ηονίςξ 

ιάγα, εκχ ημ ιένμξ πμο δζαεθάηαζ θένεζ ηονίςξ εκένβεζα. Έηζζ έπμοιε 

εδχ έκακ δζαπςνζζιυ ημο θςηυξ ζε ιάγα ηαζ ζε εκένβεζα, ή υπςξ 

ακαθέναιε ζε θςηυκζα ιάγαξ ηαζ ζε θςηυκζα εκένβεζαξ. 

Σα θςηυκζα ιάγαξ ηαζ ηα θςηυκζα εκένβεζαξ θένμοκ εειεθζχδδ ζυκηα 

ηαζ αοηά έθημκηαζ ζημ υθμ θςξ, εκχ ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ 

δζαπςνίγμκηαζ. 
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Γζα ημ ίδζμ εέια εα επακέθεμοιε.  

 

3. Γηάζιαζε ηνπ θσηόο 

Η εμήγεζε ηεο δηάζιαζεο ηνπ θσηόο.  

 

 

Παίνκμοιε έκα πμηήνζ ιε κενυ. 

Μέζα ζημ κενυ έπμοιε έκα ιμθφαζ ζε ηάεεηδ ζηάζδ ημο ςξ πνμξ ημκ 

ποειέκα ημο πμηδνζμφ.   

 

Πνχηδ πενίπηςζδ 

Μεηαηζκμφιε ημ ιμθφαζ πνμξ ημ έκα ιένμξ ημο πμηδνζμφ, π.π. πνμξ ημ 

ανζζηενυ ιένμξ ημο πμηδνζμφ, χζηε κα ένεεζ πμθφ ημκηά ζηδκ 

ηαηαηυνοθδ βοάθζκδ πθασκή ημο επζθάκεζα-ημίπςια. Παναηδνμφιε ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ δζάεθαζδξ, εζδζηυηενα, παναηδνμφιε υηζ ημ «ζπαζιέκμ» 

ιένμξ ημο πμηδνζμφ ή αοηυ πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζημ κενυ είκαζ πνμξ ημ 

ιένμξ ηδξ βοάθζκδξ πθασκήξ επζθάκεζαξ ημο πμηδνζμφ. Σμ ζπαζιέκμ 

ιένμξ ημο ιμθοαζμφ ανίζηεηαζ πζμ ημκηά πνμξ ηδκ βοάθζκδ πθεονά ημο 

πμηδνζμφ. Αθθζχξ ημ ζπαζιέκμ ιένμξ ανίζηεηαζ ανζζηενά ημο ιμθοαζμφ. 

 

Γεφηενδ πενίπηςζδ. 

Μεηαηζκμφιε ηχνα ημ ιμθφαζ ιαξ χζηε κα είκαζ ζηδ ιέζδ ημο πμηδ-

νζμφ. Δηεί παναηδνμφιε υηζ καζ ιεκ ημ ιμθφαζ δεκ πανμοζζάγεζ ηακέκα 

«ζπάζζιμ», αθθά είκαζ παπφηενμ ηχνα, απ’ υηζ θαίκεηαζ έλς απυ ημ κενυ. 

 

Σνίηδ πενίπηςζδ. 

Μεηαηζκμφιε ημ ιμθφαζ ιαξ πνμξ ηδκ δελζά υνεζα βοάθζκδ πθεονά ημο 

πμηδνζμφ ιαξ. 

Παναηδνμφιε ηχνα υηζ ημ ζπάζζιμ ημο ιμθοαζμφ ιαξ βίκεηαζ-θαίκεηαζ 

πνμξ ηα δελζά ημο ηχνα, πνμξ ημ ιένμξ δδθαδή υπμο είκαζ ημ βοαθί ημο 

πμηδνζμφ.  

 

Να ελδβήζμοιε υιςξ ηζ αηνζαχξ ζοιααίκεζ. 

 

α) Δλήβδζδ πνχηδξ πενίπηςζδξ. 

Ζ ελήβδζδ είκαζ απθή. Σα βοαθί ημο πμηδνζμφ θένεζ ιάγα. Ζ ιάγα ημο 

βοαθζμφ ημο πμηδνζμφ (ζηδκ πθεονά ημο ανζζηενμφ ιένμοξ ημο πμηδνζμφ) 

ελαζηεί έθλδ πνμξ ηζξ θςηεζκέξ αηηίκεξ πμο πέθημοκ ζημκ κενυ ηαζ ηζξ 

έθηεζ ζζπονυηενα απ’ υηζ ημ κενυ, επεζδή θένεζ ιεβαθφηενμ δείηηδ πο-

ηκυηδηαξ ημ βοαθί απυ ημ κενυ. Έηζζ μζ αηηίκεξ ημο θςηυξ έθημκηαζ απυ 

ημ βοαθί ηδξ ανζζηενήξ πθεονάξ ημο πμηδνζμφ ιαξ. 

Σμ θςξ δδθαδή έθηεηαζ ηυηε απυ ηδκ υνεζα αοηή ανζζηενή βοάθζκδ 

πθεονά, θυβς ηδξ ιάγαξ ηδξ πμο αοηή θένεζ. Ζ έθλδ αοηή μθείθεηαζ ζημ 
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υηζ ημ θςξ θένεζ ηαζ θςηυκζα ιάγαξ, ηα μπμία έθημκηαζ απυ ηδκ πθεονά 

αοηή ημο πμηδνζμφ ιαξ. 

 

α) Ζ ελήβδζδ ηδξ δεφηενδξ πενίπηςζδξ είκαζ δ ελήξ: 

Ζ ιάγα ημο κενμφ (πμο είκαζ ιέζα ζημ πμηήνζ) είκαζ ποηκυηενδ απυ 

ηδκ ιάγα ημο αένα (πμο είκαζ έλς απυ ημ πμηήνζ). Έηζζ, ημ θςξ ιέζα ζημ 

κενυ δέπεηαζ πενζζζυηενδ ηδκ έθλδ ημο απ’ υηζ ζημκ αένα, έλς δδθαδή 

απυ ημ πμηήνζ.  

Έηζζ ελαζηείηαζ ζζπονυηενδ δ έθλδ απυ ημ κενυ ημο πμηδνζμφ ιαξ 

πνμξ ηζξ αηηίκεξ ημο θςηυξ ηζ αοηυ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ημ θςξ κα «ηεκηχ-

κεζ» υπςξ αηνζαχξ έκα εθαζηζηυ. Ζ έθηδ  

Ζ έθλδ αοηή ημο κενμφ μθείθεηαζ ζημ υηζ οπάνπεζ ιεβαθφηενμξ μ δεί-

ηηδξ ποηκυηδηαξ ζημ κενυ ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ αένα (δδθαδή ηα ιυνζα 

ηαζ ηα άημια ακά ιμκάδα ηοαζημφ εηαημζημφ ιέζα ζημ κενυ είκαζ πενζζ-

ζυηενα, ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκα πμο ανίζημκηαζ έλς απυ ημκ κενυ, ζημκ 

αένα). Αοηυ πάθζ έπεζ ζακ ζοκέπεζα κα ελαζημφκηαζ ζζπονυηενεξ 

εθηηζηέξ δοκάιεζξ πνμξ ημ θςξ ιέζα ζημ κενυ, πανά ζημκ αένα, έλς απυ 

ημ κενυ. Συηε αοηέξ μζ ζζπονυηενεξ εθηηζηέξ δοκάιεζξ ιέζα ζημ κενυ, 

έθημοκ ζζπονυηενα ηαζ ηυηε ημ θςξ «ηεκηχκεηαζ» ιέζα ζημ κενυ, ηζ έηζζ 

πανμοζζάγεηαζ ημ ζπήια ημο κα είκαζ πζμ παπφ ημ ιμθφαζ ιαξ ιέζα ζημ 

κενυ. ηδκ πνχηδ ηαζ ζηδκ ηνίηδ πενίπηςζδ δεκ πνμθαααίκεζ κα 

«ηεκηςεεί» επεζδή ημο ελαζηείηαζ δ ζζπονυηενδ έθλδ απυ ημ πθασκυ 

ιένμξ ηδξ βοάθζκδξ πθεονάξ ημο πμηδνζμφ ιαξ. ηδκ έθλδ, αμδεάεζ ηαζ δ 

πζμ ποηκή αηυιδ ζε ιάγα πθεονά ημο πμηδνζμφ, υηακ ημ ιμθφαζ 

ανίζηεηαζ ημκηά ηδξ (π.π. ζε ζηεκυ πμηήνζ).  

 

β) Ζ ελήβδζδ ηδξ ηνίηδξ πενίπηςζδξ 

Ζ ελήβδζδ είκαζ απθή, είκαζ υπςξ αηνζαχξ δ πνχηδ πενίπηςζδ. Σα 

βοαθί ημο πμηδνζμφ θένεζ ιάγα. Αοηή επεζδή θένεζ ιεβαθφηενμ δείηηδ 

ποηκυηδηαξ έθηεζ ζζπονυηενα ηζξ αηηίκεξ ημο θςηυξ ηαζ έηζζ αοηέξ ηα-

ιποθχκμκηαζ ηαζ έθημκηαζ απυ ηδκ δελζά αοηή πθεονά ημο πμηδνζμφ ιαξ. 

 

Γζα ημ ίδζμ εέια κα δμφιε ηαζ ημ ελήξ ζπεηζηυ θαζκυιεκμ ηχνα: 

 

«10. Γζάεθαζδ ζε πθάηα ιε πανάθθδθεξ έδνεξ 

Θεςνμφιε ιζα πθάηα ιε έδνεξ δζαθακείξ ηαζ πανάθθδθεξ , πμο έπεζ α-

πυθοημ δείηηδ δζάεθαζδξ δ2, ηαζ πενζαάθθεηαζ απυ άθθμ δζαθακέξ ιέζμ 

πμο έπεζ δείηηδ δζάεθαζδξ δ1, ιε δ2>δ1. 

 

βλέπε επόμενη ζελίδα → 
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Τπμεέημοιε υηζ ηχνα θεπηή δέζιδ θςηυξ πνμζπίπηεζ ζηδ ιία έδνα ηδξ 

πθάηαξ ιε βςκία πνυζπηςζδξ α.  

Ζ δέζιδ εα δζαεθαζηεί ζηδκ επζθάκεζα ηδξ πθάηαξ ηαζ εα ζπδιαηίζεζ 

ιε ηδκ ηάεεηδ ζημ ζδιείμ πνυζπηςζδξ βςκία δζάεθαζδξ α. Απυ ημ κυιμ 

ηδξ δζάεθαζδξ έπεζ υηζ: 

διπ             π2 

---------- = ----------  (1).   

διd             π1 

 

Δπμιέκςξ εα δζαεθαζηεί ηαζ δ βςκία δζάεθαζδξ εα είκαζ α. Απυ ηδκ 

πμνεία ηδξ δέζιδξ πνμηφπηεζ υηζ δ πνμζπίπημοζα δέζιδ Φ1 είκαζ πανάθ-

θδθδ ιε ηδ δέζιδ Φ2 πμο αβαίκεζ απυ ηδκ πθάηα. Άνα, υηακ ιζα δέζιδ 

θςηυξ πνμζπίπηεζ ζε πθάηα ιε πανάθθδθεξ έδνεξ, παεαίκεζ πανάθθδθδ 

ιεηαηυπζζδ».  

«Ακαθοηζηή Μέεμδμξ Φοζζηήξ & Υδιείαξ», ακαθοηζηέξ ιαεδηζηέξ εη-

δυζεζξ, ηυιμξ 5, ζεθ. 78.  

 

Παναηήνδζδ. 

ηα παναπάκς κα πνμζεέζμοιε ιυκμ υηζ δ δζάεθαζδ ζοιααίκεζ πάκηα 

πνμξ ημ ιένμξ υπμο δ ιάγα ιε ηδκ ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα ηαζ έηζζ δ δζα-

εθχιεκδ αηηίκα ηζκείηαζ πνμξ ηδκ ιάγα ιε ηδκ ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα. 

Δπεζδή δ ιάγα ημο βοαθζμφ πμο έθηεζ ηδκ αηηίκα θςηυξ είκαζ δ ίδζα α-

θεκυξ ζηδκ βοάθζκδ πθάηα αθεκυξ, αθθά ηαζ επεζδή δ πνμζπίπημοζα α-

ηηίκα θςηυξ ηυζμ υηακ πέθηεζ ζηδ βοάθζκδ πθάηα υζμ ηαζ υηακ ελένπεηαζ 

απυ αοηή δέπεηαζ ίδζαξ δφκαιδ ελάζηδζδ εηενχκοιμο ιαβκδηζημφ θμν-
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ηίμο, αοηυ έπεζ ςξ ζοκέπεζα κα ελένπεηαζ πάθζ απυ ηδκ  βοάθζκδ πθάηα 

ηαηά ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ. 
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4. Φαθνί - Η ιεηηνπξγία ησλ θαθώλ.  

Οη αθηίλεο ηνπ θσηόο, όηαλ ζρεκαηίζνπλ ην είδσιν, ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ θαθνύ, επηζηξέθνπλ θαη πάιη ειθόκελεο από ηνλ θαθό, θη 

απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ κπνξνύκε θαη βιέπνπκε απηό ην είδσιν εκείο 

κε ηα κάηηα καο. 

 

 

 

4.1.64.Φαθνί 

Οζ θαημί είκαζ ζχιαηα δζαθακή, ηα μπμία πενζμνίγμκηαζ απυ δφμ ζθαζ-

νζηάξ επζθακείαξ ή απυ ιίακ ζθαζνζηήκ ηαζ ιίακ επίπεδμκ. 

οκήεςξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ελ οάθμο. Υςνίγμκηαζ εζξ δφμ ηαηδβμνίαξ: 

ημοξ ζπγθιίλνληαο ηαζ ημοξ απνθιίλνληαο. 

 

 

 
 

 

οβηθίκςκ μκμιάγεηαζ μ θαηυξ μ μπμίμξ ιεηαηνέπεζ ιίακ πανάθθδθμκ-

δέζιδκ αηηίκςκ δ μπμία πνμζπίπηεζ επ’ αοημφ εζξ ζοβηθίκμοζακ, ηαζ α-

πμηθίκςκ εηείκμξ μ μπμίμξ ιεηαηνέπεζ ηδκ πανάθθδθμκδέζιδκ εζξ απμ-

ηθίκμοζακ. 

Οζ ζοβηθίκμκηεξ θαημί είκαζ παπείξ εζξ ημ ιέζμκ ηαζ θεπημί εζξ ηα ά-

ηνα, εκχ μζ απμηθίκμκηεξ είκαζ θεπημί εζξ ημ ιέζμκ ηαζ παπείξ εζξ ηα ά-

ηνα. 

Σα ηέκηνα ηςκ ζθαζνχκ εζξ ηαξ μπμίαξ ακήημοκ αζ επζθάκεζαζ ηςκ θα-

ηχκ ηαθμφκηαζ ηέκηνα ηαιποθυηδημξ ηςκ θαηχκ. 

Ζ εοεεία δ δζενπμιέκδ απυ ηα ηέκηνα ηαιποθυηδημξ ηςκ δφμ ζθαζνζ-

ηχκ επζθακεζχκ μκμιάγεηαζ ηφνζμξ άλςκ ημο θαημφ. 

 

 

βλέπε ζσνέτεια ζηην επόμενη ζελίδα → 
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Ο ηφνζμξ άλςκ ηέικεζ ημκ θαηυκ (ημκ μπμίμκ εεςνμφιεκ πμθφ ιζηνμφ 

πάπμοξ) εζξ έκα ζδιείμκ Ο ημ μπμίμκ ηαθείηαζ μπηζηυκηέκηνμκ ημο θα-

ημφ. 

Αζ εοεείαζ αζ μπμίαζ δζένπμκηαζ δζα ημο μπηζημφ ηέκηνμο – πθδκ ημο 

ηονίμο άλμκμξ – μκμιάγμκηαζ δεοηενεφμκηεξ άλμκεξ.  

 

4.1.65. Κπξία εζηία ζπγθιίλνληνο. 

ηακ ιζα δέζιδ παναθθήθςκ αηηίκςκ πνμζπίπημοκ επί εκυξ ζοβηθίκμ-

κημξ θαημφ παναθθήθςκ πνμξ ημκ ηφνζμκ άλμκα, ελενπυιεκαζ ελ αοημφ 

ζοβηεκηνχκμκηαζ εζξ έκζδιείμκ Δ, ημ μπμίμκ εονίζηεηαζ επί ημο ηονίμο 

άλμκμξ ηαζ ηαθείηαζ ηονία εζηία.  

 

 
 

Δζξ έηαζημκ θαηυκέπμιεκ δφμ ηονίαξ εζηίαξ, ιίακ απυ ηάεε πθεονάκ 

αζ μπμίαζ εονίζημκηαζ εζξ ίζαξ απμζηάζεζξ απυ ημκ θαηυκ. 

Ζ απυζηαζζξ ηδξ ηονίαξ εζηίαξ απυ ημκ θαηυκ ηαθείηαζ εζηζαηή απυ-

ζηαζζξ. 

 

«ΜΔΘΟΓΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΦΤΗΚΖ-ΥΖΜΔΗΑ» ζφιαμοθμξ επζηο-

πίαξ. Γεκζηή επζιέθεζα: Γδι. Κνέιμξ (ηαεδβδηήξ Αιενζηακζημφ Κμθθε-

βίμο Θδθέςκ). οκηαηηζηή Δπζηνμπή: Νζη. . Μάνβανδξ, Βαζ. Μυζαθμξ, 

Γεχνβ. Ονθακμοδάηδξ, Μανία ηαονζκμφ (Καεδβδηαί Φοζζηήξ-Υδ-

ιείαξ). Δπζιέθεζα εηδυζεςξ: Γζμκ. Η. Σζμονάηδξ. Δηδυζεζξ «ΑΤΛΟ», 

Αεήκα, ζεθ. 770-772.  

 

 

Δμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαθώλ 
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Δμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαθώλ 

 

Σμ θςξ απμηεθείηαζ απυ θςηυκζα. Σα θςηυκζα δεκ είκαζ ζηέηδ εκέν-

βεζα (ημ θςξ δδθαδή δεκ απμηεθείηαζ ιυκμκ απυ θςηυκζα εκένβεζαξ), 

αθθά είκαζ ηαζ ιάγα (ημ θςξ θένεζ ηαζ θςηυκζα ιάγαξ, υπςξ 

πνμακαθέναιε), υζμ ιζηνή ηαζ ακ είκαζ αοηή. Καζ δ ιάγα ηςκ θςημκίςκ 

ή αθθζχξ ηα θςηυκζα ιάγαξ οπυηεζηαζ ζημοξ κυιμοξ ηδξ αανφηδηαξ, υπςξ 

ακαθέναιε ηαζ πζμ πάκς π.π. ζηδκ δζάεθαζδ ημο θςηυξ υηακ έπμοιε ημ 

ιμθφαζ ιαξ ιέζα ζημ πμηήνζ ιε ημ κενυ.  

Έηζζ, υηακ ημ θςξ πέζεζ πάκς ζε έκακ ζοβηθίκμκηα θαηυ εα ζοιαεί ημ 

ελήξ: 

Δπεζδή δ πενζζζυηενδ ιάγα ημο ζοβηθίκμκηα θαημφ ανίζηεηαζ ζημ ιέ-

ζμκ ημο (ή αολάκεζ υζμ πνμπςνμφιε απυ ηα άηνα πνμξ ημ ιέζμκ ημο), 

αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο απυ ημ ιέζμκ ημο ζοβηθίκμκηα θαημφ ελαζηείηαζ 

ζζπονυηενδ δ έθλδ πνμξ ηδκ εθάπζζηδ ιάγα ηςκ θςημκίςκ (πνμξ ηα 

θςηυκζα ιάγαξ ημο θςηυξ) ηαζ αοηά έθημκηαζ ηυηε απυ ημ ηέκηνμ ημο 

ζοβηθίκμκηα πανά απυ ηα άηνα ημο.  

Καεχξ υιςξ έθημκηαζ απυ ημ ηέκηνμ ημο ζοβηθίκμκηα θαημφ: 

Γδιζμονβμφκ έκα εζηζαηυ ηέκηνμ, ηδκ ηφνζα εζηία ημο θαημφ, ζημ πί-

ζς ιένμξ ημο θαημφ.  

ημοξ ζοβηθίκμκηεξ θαημφξ δδιζμονβμφκ ημ είδςθμ ακεζηναιιέκμ.  

 

 
 

Αοηυ ελδβείηαζ ςξ ελήξ: 

Ζ ηάεε αηηίκα (εηηυξ αοηήξ πμο ανίζηεηαζ ζημκ ηφνζμ άλμκα) ηαεχξ 

πέθηεζ πάκς ζημκ θαηυ παεαίκεζ δζάεθαζδ ηαζ ηάιπηεηαζ, πμο μθείθεηαζ 

υπςξ ελδβήζαιε ζηδκ έθλδ ηςκ θςημκίςκ ιάγαξ απυ ηδκ αανφηδηα πμο 

ημοξ ελαζηείηαζ απυ ηδκ  βοάθζκδ ιάγα ημο θαημφ.   

Ζ  πενζζζυηενδ ιάγα ημο ζοβηθίκμκηα θαημφ πμο ανίζηεηαζ ζημ ιέ-

ζμκ ημο (πνμξ ημ μπηζηυ ηέκηνμ ημο) ελαζηεί ζζπονυηενδ έθλδ πνμξ ηδκ 

εθάπζζηδ ιάγα ηςκ θςημκίςκ, πνμξ ηα θςηυκζα ιάγαξ, ηαζ αοηά έθημκηαζ 

απυ ημ ηέκηνμ ημο ζοβηθίκμκηα. Σα θςηυκζα ηυηε αθθάγμοκ πμνεία ηαζ 

έθημκηαζ απυ ημ ηέκηνμ ημο θαημφ. Πνμπςνμφκ θμζπυκ (ηα θςηυκζα 

ιάγαξ) πνμξ ημ ηέκηνμ ημο θαημφ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα θυβς ηδξ ηαπφηδηάξ 



16 

 

ηςκ ζοκεπίγμοκ ηδκ πμνεία ημοξ ηαζ ιεηά ημκ θαηυ, υπμο ανίζηεηαζ αοηυ 

πμο είπαιε «πίζς ιένμξ» ημο θαημφ.   

Έηζζ, δ αηηίκα Νμ:1 (δ πνχηδ πάκς) εθηυιεκδ πνμξ ημ μπηζηυ ηέκηνμ 

ηαζ πενκχκηαξ ιέζς απυ ηδκ δζαθακή ιάγα ημο θαημφ εα πενάζεζ ζημ 

ηάης ιένμξ ημο ηφνζμο άλμκα. 

Ζ αηηίκα Νμ:5 (δ ηεθεοηαία ηάης) εθηυιεκδ πνμξ ημ μπηζηυ ηέκηνμ 

ηαζ πενκχκηαξ ιέζς απυ ηδκ δζαθακή ιάγα ημο θαημφ εα πενάζεζ ζημ 

πίζς ιένμξ ημο θαημφ, εα ζοκακηήζεζ ηδκ πνμέηηαζδ ημο ηφνζμο άλμκα 

ηαζ εα ηαηαθήλεζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ εζηίαξ ημο (ακάπμδα).   

Οζ εκδζάιεζεξ αηηίκεξ επίζδξ εα πενάζμοκ απυ ημ μπηζηυ ηέκηνμ ημο 

θαημφ ηαζ επίζδξ εα ζοκακηήζμοκ ηδκ εζηία ημο ηαζ εα ηαηαθήλμοκ ακά-

πμδα, ζημ πίζς ιένμξ ημο θαημφ. 

Ζ ζηακυηδηα κα αθέπμοιε αοηυ ημ είδςθμ ζημ πίζς ιένμξ ημο θαημφ 

δεκ εα οπήνπε ακ μζ αηηίκεξ δεκ επέζηνεθακ ηαζ πάθζ πίζς. Λέιε δδθαδή 

εδχ, ηαζ κα ημ ζδιεζχζμοιε, υηζ μζ αηηίκεξ ημο θςηυξ, θυβς ηςκ 

θςημκίςκ ιάγαξ, απυ ημ πίζς ιένμξ ημο θαημφ έθημκηαζ ηαζ πάθζ απυ 

ηδκ αανφηδηα ημο θαημφ ηαζ επζζηνέθμοκ. Λυβς δδθαδή αοηήξ ηδξ 

επζζηνμθήξ ηςκ ηαείζηαηαζ δοκαηή δ υναζδ ημο εζδχθμο απυ ηα ιάηζα 

ιαξ, αθθζχξ δεκ εα αθέπαιε ημ είδςθμ ακ μζ αηηίκεξ ημο θςηυξ δεκ 

επέζηνεθακ πάθζ πίζς πνμξ ημκ θαηυ. 
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5. Η αξρηθή απηή ελέξγεηα ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ηνπ DNA. 

Η εμήγεζε ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ, λα απμάλεη ζε κάδα ή αιιηώο 

αλαπηύζζεηαη ή ςειώλεη-επηκεθύλεηαη. 

Οη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ελόο νξγαληζκνύ είλαη πε-

ξηνξηζκέλεο θαη πξνθαζνξηζκέλεο κε βάζε ην καγλεηηθό-ειεθηξνκα-

γλεηηθό θνξηίν ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ηνπ DNA ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο παύζεο ελόο Οξγαληζκνύ λα ςειώλεη, λα 

επηκεθύλεηαη θαη λα αλαπηύζζεηαη. 

Η εμήγεζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ-δεκηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ν-

ζηώλ, αιιά θαη ε αύμεζε ηεο κάδαο ηνπ θαη ηνπ ζρήκαηόο ηνπ, ζηνλ 

θάζε Οξγαληζκό πξνδηαγξάθεηαη από ηελ ελέξγεηα-θνξηίν ησλ ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ ηεο αξρηθήο αιπζίδαο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί γηα ην ζπ-

γθεθξηκέλν όξγαλν-νζηό θ.ιπ. 

 

 

 

Σμ DNA δεκ εοεφκεηαζ ιυκμ κα πμνδβεί ηδκ ακάθμβδ πμζυηδηα εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ιάθζζηα ηαηά «πνμελμπέξ» ζηδκ αθοζίδα ημο, πμο αο-

ηέξ μζ ανπζηέξ πνμελμπέξ εα βίκμοκ ηα ηιήιαηα ηαζ ηα υνβακα ημο κέμο 

Ονβακζζιμφ, αθθά εοεφκεηαζ ηαζ βζα ημ ελήξ άθθμ: 

Καεχξ δ ανπζηή εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμνδβείηαζ ιε ηα 

πνυκζα αοηή απμννμθάηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ιάγα ημο μνβακζζιμφ πάκς 

ζημκ μπμίμ ανίζηεηαζ αοηή δ ανπζηή αθοζίδα ημο DNA, ηαζ δ μπμία αοηή 

ανπζηή αθοζίδα ημο DNA έβζκε Ονβακζζιυξ. Δπίζδξ, δ ζηακυηδηα 

απμννυθδζδξ ιάγαξ ηαζ εκένβεζαξ απυ ημ ηάεε έκα ζδιείμ (εκενβεζαηυ 

ζδιείμ) ηδξ δζπθήξ αθοζίδαξ ημο DNA είκαζ ηέημζα χζηε κα 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο αοηή θένεζ, 

πνμξ ηα άθθα εειεθζχδδ ζυκηα πμο εα ζοκακηήζεζ (ιε ηδκ ηνμθή η.θπ.). 

Έηζζ ημ ηάεε επζιένμοξ εκενβεζαηυ ζδιείμ ηδξ δζπθήξ αοηήξ αθοζίδαξ 

ημο DNA ιέθθεζ κα ακαπηοπεεί ηυζμ, υζμ ημο επζηνέπμοκ ιυκμκ ημ 

ανπζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο έθενε ελανπήξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ελέθζλδ ηαζ 

δ ακάπηολδ ημο ηάεε είδμοξ πμο πνμένπεηαζ απυ DNA είκαζ 

πενζμνζζιέκδ ιέζα ζηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ 

ημο θμνηίμο ηαζ δεκ ακαπηφζζεηαζ απενζυνζζηα.  

Ζ ανπζηή αοηή εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο DNA ελαζηεί ηδκ 

βκςζηή θεζημονβία ηδξ: έθηεηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ 

ιεηά απςεείηαζ. Αοηυ ημ θαζκυιεκμ υιςξ αθυημο βίκεζ δ ιίηςζδ 

απμηηάεζ ηαζ ιάγα ηαζ έηζζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηδξ υζμ ηαζ ηδξ 

άπςζήξ ηδξ, ελαζηεί ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηδξ ηαζ 

ζηδκ βφνς ηδξ ιάγα, ζηα ενεπηζηά ζημζπεία δδθαδή πμο εα ανεζ μ κέμξ 

Ονβακζζιυξ απυ ηδκ ιήηνα ηδξ ιδηέναξ ημο επί ακενχπςκ ή απυ ημ 

έδαθμξ επί θοηχκ-δέκδνςκ. Έηζζ ηαεχξ έθηεζ ηαζ φθδ δ ανπζηή αθοζίδα 
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ημο DNA, θυβς ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ, θμνηίγεζ αοηή ηδκ εθπεείζα φθδ ηαζ ηυηε θέιε 

υηζ δ ανπζηή εκένβεζα ημο DNA πμνδβείηαζ ζηδκ εθπεείζα φθδ ηδξ. 

Ο κέμξ αοηυξ Ονβακζζιυξ δδθαδή, θυβς ηδξ έθλδξ ηδξ φθδξ πμο έθηεζ 

ημ ανπζηυ DNA (απυ ηδκ ανπζηή αθοζίδα ημο), αολάκεζ ζε ιάγα ή αθθζχξ 

ακαπηφζζεηαζ ή ρδθχκεζ-επζιδηφκεηαζ. Έηζζ, αοηή δ ανπζηή αθοζίδα αο-

λάκεζ ζε ιάγα ηαζ δδιζμονβεί ημκ Ονβακζζιυ. ηδκ ζοκέπεζα, δ ιάγα πμο 

έπεζ εθπεεί απυ ηδκ ανπζηή αοηή αθοζίδα οπυηεζηαζ ζημοξ κυιμοξ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ, δδθαδή: 

Αθμφ θμνηίγεηαζ ιε εειεθζχδδ ζυκηα (θυβς ημο DNA) ζηδκ ζοκέπεζα 

αοηά έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, εκχ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζ-

κέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ. 

ηακ είκαζ ιζηνυξ ή κέμξ μ Ονβακζζιυξ αοηυξ, δ άπςζδ είκαζ ζζπονυ-

ηενδ απυ ηδκ έθλδ, αθμφ οπάνπεζ ζζπονυ ημ θμνηίμ η0μο DNA ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ ηδξ. Έηζζ 

υζμ είκαζ ιζηνυξ μ Ονβακζζιυξ, έπμοιε ιζα ηάζδ αφλδζδξ ηαζ 

επζιήηοκζδξ ηδξ ανπζηήξ ιάγαξ. 

Ζ ανπζηή αοηή ιάγα, εα επζιδηοκεεί ηαζ εα αολδεεί, θμζπυκ, ηαηά ημ 

ιένμξ υπμο έπμοιε ηζξ δθεηηνμιαβκδηζηέξ πνμελμπέξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηδκ ανπζηή 

αθοζίδα ημο DNA. Με άθθα θυβζα δεκ είκαζ ηαευθμο ηοπαία δ αφλδζδ 

ηαζ δ επζιήηοκζδ ηδξ ιάγαξ ημο ανπζημφ-κέμο Ονβακζζιμφ. 

ακ ιεβαθχζεζ μ Ονβακζζιυξ υιςξ, αολάκεηαζ ημ ιήημξ ημο. 

Συηε αολάκμκηαζ μζ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, υπςξ αολάκμκηαζ ζε 

ιήημξ ηαζ μζ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

ε έκα υνζμ ιήημοξ υιςξ, μζ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηδξ ανπζηήξ 

αθοζίδαξ βίκμκηαζ αζεεκείξ πθέμκ, αθμφ ζοιααίκεζ ημ ελήξ: 

ηα άηνα ημο Ονβακζζιμφ, π.π. ηεθάθζ ηαζ άηνα πμδζχκ-πενζχκ ημο, 

δεκ ελαζημφκηαζ ζζπονά μζ απχζεζξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ ανπζηήξ 

αθοζίδαξ ημο DNA, ηαζ αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα μ Ονβακζζιυξ αοηυξ ζημ 

υνζυ ημο αοηυ κα ιδ αολάκεζ άθθμ, κα ιδ επζιδηφκεηαζ άθθμ. Συηε ημ 

φρμξ ημο ακενχπμο, ημο θοημφ-δέκδνμο η.θπ. ζηαιαηάεζ. 

ηακ θμζπυκ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ ανπζηήξ αθοζίδαξ 

ημο DNA δεκ επανηεί άθθμ βζα κα ελαζηήζεζ ηδκ άπςζή ημο πάκς ζηα 

άηνα ημο ήδδ ακαπηοπεέκημξ Ονβακζζιμφ, ηυηε ηα άηνα ημο δεκ 

επζιδηφκμκηαζ άθθμ ηαζ μ Ονβακζζιυξ ζηαιαηάεζ ηυηε ηυζμ ημ βεκζηυ 

φρμξ ημο, ίζμ ηαζ ημ ιενζηυ φρμξ ημο. Καζ ημ ιεκ βεκζηυ φρμξ ζηαιαηάεζ, 

υπςξ ακαθέναιε πζμ πάκς. Πάκς ζε αοηυ ζοκηεθεί ηαζ δ ζφβπνμκδ 

αφλδζδ ηδξ ιάγαξ ημο μνβακζζιμφ, πμο απμννμθάηαζ απυ ηδκ 

πενζζζυηενδ ιάγα ημο ηαεχξ ιεβαθχκεζ ηαζ έηζζ δεκ θηάκεζ δ ανπζηή ημο 

εκένβεζα κα ελαζηδεεί άθθμ πνμξ ηα άηνα ημο. 

Σμ ιενζηυ φρμξ ημο υιςξ ζηαιαηάεζ βζα ημκ ελήξ θυβμ: 

Αξ πάνμοιε έκα πανάδεζβια, π.π. έκα μζηυ, έζης ημ ιμζναίμ μζηυ. 
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Αοηυ είκαζ ιένμξ ημο Ονβακζζιμφ αοημφ ηαζ θμνηίγεηαζ απυ ηδκ 

ανπζηή εκένβεζα ημο DNA. Ζ εκένβεζα αοηή ηάκεζ ημ μζηυ αοηυ κα 

ακαπηοπεεί ζφιθςκα ιε ηζξ ανπζηέξ πνμελμπέξ ημο DNA βζα ηδκ πενζμπή 

αοηή, δδθαδή κα ακαπηοπεεί ηαηά ημ μνζζιέκμ βκςζηυ ιαξ ηνυπμ, υπςξ 

ημ αθέπμοιε ζημ πυδζ ιαξ.  

Οζ ανπζηέξ πνμελμπέξ ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δδθαδή ηδξ ανπζηήξ αθοζίδαξ ημο DNA, είκαζ 

αοηέξ πμο εα πνμζδχζμοκ ημ ανπζηυ ζπήια, αθθά ηαζ ημ ιεηαβεκέζηενμ 

ζημ ηάεε υνβακυ ιαξ. φιθςκα ιε ηδκ ηνμπμπμίδζδ αοηή πμο εα ζοιαεί 

υηακ δ ανπζηή αοηή ζοβηεηνζιέκδ πνμελμπή εκένβεζαξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ, εα απμηηήζεζ ηαζ ηδκ ακάθμβδ  ιάγα ημ ηάεε μζηυ ή υνβακυ ιαξ. 

Μάθζζηα δ ιάγα ημο αοηή πνμδζαβνάθεηαζ ελαζηίαξ ημο θμνηίμο ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένεζ αοηή δ ζοβηεηνζιέκδ πνμελμπή-

πνμδζαβναθή.  

Ζ πμνδβμφιεκδ δδθαδή ανπζηή ιενζηή πμζυηδηα εκένβεζαξ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο λεηίκδζε απυ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ηδξ 

αθοζίδαξ ημο DNA βζα κα ζπδιαηίζεζ έκα υνβακμ ή μζηυ, π.π. ημ ιμζναίμ 

μζηυ, εα έθλεζ ηαζ ηδκ ακάθμβδ ιάγα ηδξ, πμο πνμένπεηαζ απυ αοηήκ 

αηνζαχξ ηδκ πμζυηδηα εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένεζ. 

ηακ θμζπυκ έθλεζ ανηεηή, ζπεηζηά, πμζυηδηα ιάγαξ, ηαζ αολδεεί ημ 

ζοβηεηνζιέκμ αοηυ υνβακμ, ζηδκ ζοκέπεζα δεκ ιπμνεί κα ελαζηήζεζ άθθμ 

ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ άπςζήξ ηδξ ζζπονά, ηαζ ηυηε 

ζηαιαηάεζ ηαζ δ αφλδζδ ημο μνβάκμο ή ημο μζημφ αοημφ. Έηζζ έπμοιε 

ηδκ ιενζηή παφζδ ηδξ ακάπηολδξ εκυξ μνβάκμο ημο ζχιαηυξ ιαξ ή εκυξ 

μζημφ ημο ζχιαηυξ ιαξ.  

Αοηέξ μζ ανπζηέξ πνμελμπέξ πμο θένεζ δ ανπζηή αθοζίδα ημο DNA, 

είκαζ αοηέξ πμο ακαθέναιε ςξ εκενβεζαηά ζδιεία, υηακ ήηακ ζηδκ 

ανπζηή-ιζηνή ημοξ εέζδ, εκχ ανβυηενα ιεηελεθίζζμκηαζ ζε εκενβεζαηέξ 

πενζμπέξ ηαεχξ αολάκεζ δ ιάγα πμο έθημοκ ηαζ δζαπθάεμκηαζ έηζζ ηα 

υνβακά ηαζ ηα μζηά ιαξ.  
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6. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δύλακεο 

Laplace  (Λαπιάο). 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ξόηνξα ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα. 

Η εμήγεζε όηη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηα νκώλπκα κα-

γλεηηθά θνξηία είλαη ηζρπξόηεξα από ηα εηεξώλπκα. 

 

 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε κα πμφιε ηα ελήξ: 

Χξ ηχνα, ζημκ δθεηηνζζιυ, αθθά ηαζ ζημ δθεηηνζηυ ηφηθςια, ιζθή-

ζαιε βζα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο δδιζμονβμφκ ιαβκδηζηυ-δθε-

ηηνμιαβκδηζηυ πυθμ, ηδκ άκμδμ, ηαζ επίζδξ βζα εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ πμο δδιζμονβμφκ ημκ άθθμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

πυθμ, ηδκ ηάεμδμ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα υιςξ, έθημοκ ηαζ δθεηηνυκζα, υπςξ ελδβήζαιε. Ζ 

έθλδ ημοξ αοηή βίκεηαζ ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, ηαζ έηζζ: 

α) ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ έθημοκ δθεηηνυκζα, επεζδή έθ-

ημοκ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ημοξ, μπυηε ηα δθεηηνυκζα αοηά θέβμκηαζ απθά ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ. 

α) ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημοκ δθεηηνυκζα, επεζδή έθ-

ημοκ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ημοξ, μπυηε ηα δθεηηνυκζα αοηά πμο θένμοκ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ θέβμκηαζ απθά ζυκηα 

πνςημκίςκ. 

Αοηά θμζπυκ ηα οπμαημιζηά ζςιαηίδζα (πνςηυκζα, δθεηηνυκζα η.θπ.) 

πμο έθημκηαζ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μκμιάζαιε ηαζ απθά ζυκηα. 

Αοηά δδθαδή είκαζ οπμαημιζηά ζςιαηίδζα, αθθά έθημκηαζ απυ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ αημθμοεμφκ ηδκ ηίκδζδ-πμνεία ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. Λυβς ηδξ ηέημζαξ θυνηζζήξ ηςκ ηα μκμιάζαιε ηαζ ζυκηα (επεζδή 

αθθδθεπζδνμφκ ιαβκδηζηά ηαζ δθεηηνμιαβκδηζηά ιε άθθα ηέημζα 

θμνηία). 

Έηζζ, πθέμκ, ακηί βζα εειεθζχδδ ζυκηα, υπςξ ηάκαιε ιέπνζ ηχνα (π.π. 

θέβαιε εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο έθημοκ δθεηηνυκζα) εα θέιε ιζα 

ιζηνυηενδ θνάζδ ιυκμκ: απθά ζυκηα πνςημκίςκ, ή απθά ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ ηαζ εα εκκμμφιε αοηυ πμο πνμακαθέναιε. 

Αξ πάιε υιςξ ζημ εέια ιαξ. 

 

Σμ δθεηηνζηυ νεφια, ελδβήζαιε υηζ θένεζ απθά ζυκηα πνςημκίςκ αθθά 

ηαζ απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ.  

Παίνκμοιε ηχνα ημκ δθεηηνμηζκδηήνα. Αοηυξ απμηεθείηαζ απυ ημκ ε-

λςηενζηυ θοζζηυ ιαβκήηδ (ιαβκήηεξ) πμο θέβεηαζζηάημναξ ηαζ είκαζ ζηα-

εενυξ (ζηαεενμί). Απμηεθείηαζ επίζδξ ζημ εζςηενζηυ ημο απυ έκα ζφκμθμ 

ιμκςιέκςκ ιεηαθθζηχκ πθαζζίςκ-πδκίςκ πμο είκαζ ζε εέζδ κα πενζζηνέ-
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θμκηαζ βφνς απυ έκακ ζηαεενυ άλμκα ηαζ θέβμκηαζ νυημναξ (εξ). Γζα κα 

πενζζηναθεί μ νυημναξ πνέπεζ κα ζοκδέζμοιε ηα άηνα ημο πθαζζίμο ιε 

ηδ πδβή δθεηηνζημφ νεφιαημξ, έζης ιε ιζα ιπαηανία.  

Ζ αζηία υιςξ ηδξ πενζζηνμθήξ ημο ηάεε πθαζζίμο ή δ αζηία πενζζηνμ-

θήξ ημο νυημνα είκαζ υηζ ελαζημφκηαζ μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία ιε-

ηαλφ ηςκ θοζζηχκ ιαβκδηχκ ημο ζηάημνα ηαζ ηςκ ιαβκδηζηχκ θμνηίςκ 

ημο νυημνα (πθαζζίμο).  

ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενμ ημ μιχκοιμ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ιεηαλφ δφμ ιαβκδηχκ (αθέπε, 

ιζθήζαιε ζπεηζηά). Έηζζ θυβς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ δφμ ιαβκδηχκ 

(ελςηενζημφ ηαζ εζςηενζημφ ιαβκήηδ) ελαζημφκηαζ ζζπονυηενα ηα 

απςζηζηά θμνηία ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηυηε αοηή δ άπςζδ ηάκεζ χζηε μ 

εθεφεενα πενζζηνεθυιεκμξ π.π. νυημναξ κα πενζζηνέθεηαζ, επεζδή 

απςεείηαζ (ελαζημφκηαζ ζζπονυηενα ηα ιαβκδηζηά απςζηζηά θμνηία 

ιεηαλφ ημοξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ιαβκδηζηά θμνηία έθλδξ ηςκ) 

Γζα κα ιπμνεί κα βίκεζ αοηή δ ελάζηδζδ ηςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμια-

βκδηζηχκθμνηίςκ ηςκ απθχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ απθχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ απυ ημοξ θοζζημφξ ιαβκήηεξ πνμξ ημ πθαίζζμ, μζ θοζζημί 

ιαβκήηεξ δεκ είκαζ ζοκεπυιεκμζ, δεκ οπάνπεζ ηακ μφηε έκαξ ιυκμκ 

θοζζηυξ ιαβκήηδξ. Τπάνπμοκ δφμ ημοθάπζζημκ θοζζημί ιαβκήηεξ χζηε 

κα βίκεζ ηαζ δ ελάζηδζδ ηςκ ιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ηςκ ζυκηςκ ηςκ 

ελςηενζηχκ θοζζηχκ ιαβκδηχκ πνμξ ηα ζυκηα πμο ηαηαηθφγμοκ ημ 

πθαίζζμ, αθθά ηαζ βζα κα παίνκεζ επζηάποκζδ αοηή δ ηίκδζδ πενζζηνμθήξ 

ημο πθαζζίμο (ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ).  

Έηζζ, θμζπυκ, αθμφ αολδεεί δ ελάζηδζδ ημο ιαβκδηζημφ θμνηίμο ηςκ 

απθχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ απθχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πνμξ ηα μιχ-

κοιά ημοξ αθθά ηαζ εηενχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά 

θμνηία ηςκ απθχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ απθχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

πμο έπμοκ ηαηαηθφζεζ ηδκ ιεηαθθζηή νάαδμ ημο πθαζζίμο ημο νυημνα, 

ηυηε μ νυημναξ ακαβηάγεηαζ κα πενζζηναθεί. (Δλδβήζαιε υηζ υηακ 

ελαζημφκηαζ ζπεδυκ ίζα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία πάκς ζε 

έκα ιαβκδηζγυιεκμ ζχια, ηυηε ηα μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία είκαζ 

ζζπονυηενα απυ ηα εηενχκοια ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. Βθέπε 

ημ πείναια πμο υηακ ιζα ιαβκδηζηή αεθυκδ πθδζζάζεζ ζηα άηνα ηςκ δφμ 

πυθςκ εκυξ ιαβκήηδ απςεείηαζ ή ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ απςζηζηυ-

μιχκοιμ θμνηίμ ημο ιαβκήηδ πνμξ αοηήκ πανά ημ θμνηίμ εηείκμ πμο εα 

ηδκ έθλεζ). 

Σμ πθαίζζμ-πδκίμ θμζπυκ ηάης απυ ηδκ ζζπονυηενδ δφκαιδ άπςζδξ 

ημο ελαζημφιεκμο απυ ημκ θοζζηυ ιαβκήηδ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ζυκηςκ, 

ανπίγεζ κα πενζζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ θμνά ιάθζζηα ηαηά ηδκ μπμία 

απςεείηαζ. Σμ πθαίζζμ πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ θμνά πμο απςεείηαζ απυ 

ηα μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία ημο ελςηενζημφ ιαβκήηδ, ημο ζηάημνα. 
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Ακ πάνμοιε ηαζ ηδκ ηίκδζδ π.π. ημο δοκαιυ ημο αοημηζκήημο ιαξ ή 

ημο εηηζκδηήνα (ιίγαξ) εα δμφιε ηα ελήξ: 

Έπμοιε έκα απθυ πδκίμ ιζαξ ζπείναξ (ή ζφκμθμ πδκίςκ πμο 

ζπδιαηίγεζ ημ βεκζηυ πδκίμ ιε ηζξ πμθθέξ ζπείνεξ) ηαζ έκακ άθθμκ 

πενζζηνεθυιεκμ ιαβκήηδ ελςηενζηά ημο.  

Έζης υηζ ημ πδκίμ ιε ημ πμθθαπθυ ηφθζβια ζπεζνχκ ανίζηεηαζ ζημ 

εζςηενζηυ ηαζ μ ιαβκήηδξ ζημ ελςηενζηυ ημο ιένμξ. 

Ακ ημ πδκίμ πάνεζ δθεηηνζηυ νεφια (ιυθζξ ακμίλμοιε ημκ δζαηυπηδ 

ημο αοημηζκήημο ιαξ), ηυηε αιέζςξ απμηηά ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημ πδκίμ. 

Έζης θμζπυκ υηζ ημ πδκίμ είκαζ ζηαεενυ ηαζ μ ελςηενζηυξ ιαβκήηδξ εί-

καζ εθεφεενμξ κα πενζζηναθεί βφνς απυ αοηυ. 

Συηε μ ελςηενζηυξ ιαβκήηδξ ελακαβηάγεηαζ κα πενζζηναθεί επεζδή ημ 

δθεηηνζηυ νεφια θένεζ ηαζ ιαβκδηζηά θμνηία. 

ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ υιςξ, ηα ιαβκδηζηά θμνηία άπςζδξ 

είκαζ ζζπονυηενα απυ ηα ιαβκδηζηά θμνηία έθλδξ, μπυηε ακηί κα έθημκηαζ 

ηα ιαβκδηζηά θμνηία ιεηαλφ πδκίμο ηαζ ελςηενζημφ ημο ιαβκήηδ, 

απςεμφκηαζ. Λυβς ηδξ άπςζδξ αοηήξ μ ελςηενζηυξ ιαβκήηδξ ανπίγεζ κα 

πενζζηνέθεηαζ ηαζ ιάθζζηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ.  

 

Γζα ημ εέια αοηυ αξ εοιδεμφιε ηαζ ηδκ δφκαιδ Laplace, χζηε κα ηδκ 

ενιδκεφζμοιε αηυιδ ηαθφηενα: 

Γκςνίγμοιε απυ ημκ δθεηηνζζιυ, υηζ υηακ έκαξ αβςβυξ δζαννέεηαζ 

απυ δθεηηνζηυ νεφια ηαζ ανίζηεηαζ ιέζα ζε ιαβκδηζηυ πεδίμ, ηυηε πάκς 

ημο ελαζηείηαζ ιαβκδηζηή δφκαιδ πμο μκμιάγεηαζ δφκαιδ Laplace (Λα-

πθάξ). Γκςνίγμοιε επίζδξ, υηζ υηακ αολήζμοιε ηδκ έκηαζδ ημο δθεηηνζ-

ημφ νεφιαημξ πμο δζαννέεζ ημκ αβςβυ, ηυηε δ εηηνμπή ημο βίκεηαζ ιεβα-

θφηενδ. Ακ αολήζμοιε ημ ιήημξ ημο αβςβμφ, πάθζ δ εηηνμπή ημο εα βί-

κεζ εκημκυηενδ. Ακ ημπμεεηήζμοιε, υιςξ ημκ αβςβυ, ηαηά ιήημξ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ άηνςκ ηςκ δφμ πυθςκ ημο θοζζημφ ιαβκήηδ πμο ανίζηεηαζ βφνς 

απυ ημκ αβςβυ, μ αβςβυξ ηυηε δεκ εηηνέπεηαζ ηαευθμο. 

Δλδβήζαιε, πςξ ζηζξ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ζζπονυηενμ είκαζ ημ ιαβκδ-

ηζηυ θμνηίμ πμο απςεεί πανά αοηυ πμο έθηεζ υηακ ελαζηείηαζ ημ ιαβκδ-

ηζηυ θμνηίμ απυ δφμ ιαβκδηζημφξ πυθμοξ πμο θένμοκ ζπεδυκ ίζα ιαβκδ-

ηζηά θμνηία ιεηαλφ ημοξ. 

Μπμνμφιε υιςξ ηχνα κα αθθάλμοιε ηδκ θμνά πενζζηνμθήξ ημο πθαζ-

ζίμο, ιεηααάθθμκηαξ ηα ιαβκδηζηά θμνηία ηςκ απθχκ ζυκηςκ ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ ιε ηα μπμία ηνμθμδμημφιε ημ πθαίζζμ-πδκίμ. Αοηυ 

βίκεηαζ ςξ ελήξ: 

Έζης υηζ ζοκδέμοιε πνχηα ημκ εεηζηυ πυθμ Α ηδξ ιπαηανίαξ ιαξ ιε 

ημ άηνμ ηδξ ιεηαθθζηήξ νάαδμο α ημο νυημνα. Μεηά, πάιε ηαζ 

ζοκδέμοιε επίζδξ ημκ ανκδηζηυ Β πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ ιαξ ιε ημ άθθμ 

άηνμ ηδξ ιεηαθθζηήξ νάαδμο ημο νυημνα, έζης ημ άηνμ α. Μυθζξ θμζπυκ 

ηθείζμοιε ημ ηφηθςια ηαζ ημ ιεηαθθζηυ πθαίζζμ πάνεζ νεφια, ηυηε 
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παναηδνμφιε υηζ ημ πθαίζζμ-νυημναξ πενζζηνέθεηαζ ηαηά ιζα δζεφεοκζδ 

ζηαεενά, έζης πνμξ ηδκ δζεφεοκζδ πμο είκαζ ακηίεεηδ ιε ηδκ θμνά 

πενζζηνμθήξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ.  

Έζης ηχνα υηζ δζαηυπημοιε ηδκ πανμπή δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ 

πνχηα ζοκδέμοιε ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ Β ιε ημ άηνμ α ημο 

πθαζζίμο. Μεηά πάιε ηαζ ζοκδέμοιε ημκ εεηζηυ πυθμ Α ηδξ ιπαηανίαξ 

ιαξ ιε ημ άηνμ α ημο πθαζζίμο-νυημνα. Γίκμοιε ηχνα δθεηηνζηυ νεφια 

ζημ πθαίζζμ ηαζ αθέπμοιε υηζ πάθζ μ νυημναξ πενζζηνέθεηαζ αθθά ηχνα 

πενζζηνέθεηαζ ηαηά ακηίεεηδ θμνά, ή πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ θμνά 

ζφιθςκα ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ. 

Ζ ελήβδζδ αοημφ ημο θαζκμιέκμο είκαζ: 

α)Σδκ πνχηδ θμνά πμο ζοκδέζαιε πνχηα ημκ εεηζηυ πυθμ Α, ημ πθαί-

ζζμ ηαηαηθφζεδηε απυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ α-

πθχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο θένεζ μ εεηζηυξ πυθμξ (ημ ελδβήζαιε αοηυ 

ζε άθθμ ηεθάθαζμ υηζ μ εεηζηυξ πυθμξ θένεζ απθά ζυκηα πνςημκίςκ). Με 

άθθα θυβζα έπμοιε πενζζζυηενα ηα απθά ζυκηα πνςημκίςκ (ή έπμοιε 

πενζζζυηενμ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ). 

Σα ζζπονυηενα θμζπυκ απθά ζυκηα πνςημκίςκ ζημ πθαίζζμ απςεμφκηαζ 

ηχνα απυ ηα μιχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά θμνηία ημο ελςηενζημφ ιαβκήηδ ή 

απςεμφκηαζ απυ ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο εκυξ πυθμο ημο θο-

ζζημφ ιαβκήηδ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, 

άνα απςεμφκηαζ ηαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ιε ηα απθά ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ).  

α) ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ, πμο ζοκδέζαιε ζημ πθαίζζμ πνχηα ημκ 

ανκδηζηυ πυθμ Β, ημ πθαίζζμ ηαηαηθφζεδηε απυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ απθχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένεζ αοηυξ μ ανκδηζηυξ πυθμξ ηδξ 

ιπαηανίαξ (ελδβήζαιε ηαζ βζ’ αοηυ ή υηζ μ ανκδηζηυξ πυθμξ ηδξ ιπαηα-

νίαξ θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

απθχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ). Σα ζζπονυηενα απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

πμο έπμοκ ηαηαηθφζεζ ηδκ δεφηενδ θμνά ημ πθαίζζμ, απςεμφκηαζ ιε ηα 

μιχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ απθχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ημο άθθμο πυθμο ημο θοζζημφ ιαβκήηδ ηαζ απςεμφκηαζ ηαηά 

ακηίεεηδ θμνά ηχνα (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ, άνα απςεμφκηαζ ηαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ιε ηα 

απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ).  

 

Με άθθα θυβζα υηακ αολάκμοιε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμν-

ηίμ ηςκ απθχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζημ πθαίζζμ, αοηυ πενζζηνέθεηαζ ηαηά 

ηδκ ιζα δζεφεοκζδ, ηαηά ηδκ δζεφεοκζδ πμο είκαζ ακηίεεηδ πνμξ ηδκ 

ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ,  

εκχ υηακ αολήζμοιε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ α-

πθχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ ίδζμ πθαίζζμ, αοηυ πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ 
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ακηίεεηδ δζεφεοκζδ, πμο είκαζ ζφιθςκδ ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο 

νμθμβζμφ ιαξ. 

Αοηυ αηνζαχξ, δείπκεζ υηζ ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πενζζηνέθμ-

κηαζ ηαηά ακηίεεηδ θμνά, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ απθχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Γείπκεζ επίζδξ υηζ ηαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ αθθά 

ηαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκπενζζηνέθμκηαζ. Γείπκεζ επίζδξ, πάθζ, 

υηζ ημ δθεηηνζηυ νεφια θένεζ ζζπονά ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμν-

ηία απθχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ απθχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηα μπμία α-

πςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηαζ υηζ αοηά 

ηαεχξ απςεμφκηαζ δεκ λεηυαμκηαζ ηεθείςξ απυ ημ δθεηηνζηυ νεφια αθθά 

ηαεχξ θμνηίγμοκ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-

δθεηηνμκίςκ, αοημί ηυηε θμνηίγμοκ ιε ημ ίδζμ θμνηίμ ημοξ ηαζ ηα άημια 

ηαζ ηα ιυνζα ζηα μπμία ανίζημκηαζ. Συηε, μζ δμιζημί θίεμζ, ηα άημια ηαζ 

ηα ιυνζαθμνηζγυιεκμζ απυ αοηά (ηα εειεθζχδδ ζυκηα), έθημκηαζ ζηζξ ζπε-

ηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, εκχ απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ.  

Αοηυ αηνζαχξ ιαξ δείπκεζ ηαζ δ ηοιαημεζδήξ ιμνθή ηαηά ηδκ πμνεία 

ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ (αθέπε ηαζ ηφια): υηζ μζ θμνηζγυιεκμζ απυ ημ 

δθεηηνζηυ νεφια δμιζημί θίεμζ ηδξ φθδξ υηακ απςεμφκηαζ ζηζξ ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ θυβς ηδξ ελάζηδζδξ μιχκοιμο ιαβκδηζημφ θμνηίμο ηςκ ζυ-

κηςκ ανπίγεζ κα δζαζηέθθεηαζ ημ δθεηηνζηυ νεφια αθθά ηαζ ημ θςξ. Ακηί-

εεηα, υηακ απμιαηνοκεμφκ ιεηαλφ ημοξ μζ δμιζημί θίεμζ ηδξ φθδξ ηαζ δεκ 

ελαζηείηαζ ζζπονά ημ μιχκοιμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ ζυκηςκ ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ, ηυηε ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ημο αβςβμφ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ έπμοιε ηδκ 

ζοζημθή ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ή έπμοιε ηδκ έθλδ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ 

ημο θςηυξ (δθεηηνμκίςκ-θςημκίςκ) ηαζ ημ θςξ ζοζηέθθεηαζ. 

 

ηδκ πενίπηςζδ υιςξ πμο μ αβςβυξ ημπμεεηδεεί ηαηά ιήημξ πμο 

εκχκεζ ηδκ κμδηή βναιιή ιεηαλφ ηςκ δφμ άηνςκ ηςκ δφμ πυθςκ ημο θο-

ζζημφ ιαβκήηδ, αοηυξ δεκ εηηνέπεηαζ. Αοηυ βίκεηαζ επεζδή ηα ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ ζυκηςκ ηςκ ιαβκδηζηχκ πυθςκ είκαζ 

ζζπονυηενα ζηα άηνα ηςκ ιαβκδηζηχκ πυθςκ ηαζ ιάθζζηα είκαζ ηυζμ 

ζζπονά, χζηε θμνηίγμοκ ημκ δθεηηνμθυνμ αβςβυ ζηα άηνα ημο (αοηυ 

ελδβείηαζ θυβς ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ απθχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

απθχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, μπυηε ηα 

θμνηία ημοξ ηυηε αοηά απςεμφκηαζ πνμξ ηα άηνα ημο αβςβμφ), ηαζ 

ζοβπνυκςξ απςεμφκ απυ αοηυκ ηα μιχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά θμνηία (πμο 

ανίζημοκ εηεί ζηα άηνα ημο). Έηζζ ηα ιαβκδηζηά θμνηία ημο αβςβμφ, 

απςεμφκηαζ απυ ηα ζζπονυηενα μιχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά θμνηία ηςκ 

άηνςκ ηςκ δφμ ιαβκδηζηχκ πυθςκ ημο θοζζημφ ιαβκήηδ ηαζ μ αβςβυξ 

ιέκεζ πςνίξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ ζηδκ πενίπηςζδ 

αοηή.  
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Παναπάκς ελδβήζαιε πυηε ημ πδκίμ ή μ δθεηηνμθυνμξ αβςβυξ ζημ 

πείναια ημο Laplaceπενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ ιία δζεφεοκζδ ηαζ πυηε 

πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ ακηίεεηδ αηνζαχξ δζεφεοκζδ. Ζ δφκαιδ Laplace 

θμζπυκ ακαβηάγεζ ζε πενζζηνμθή ημκ αβςβυ (ή ημ πδκίμ-πθαίζζμ) ηαηά 

ιζα δζεφεοκζδ, αθθά υηακ έπμοιε δεδμιέκδ ηδκ ζηαεενυηδηα νμήξ 

δθεηηνζημφ θμνηίμο απυ ηδκ δθεηηνζηή πδβή, εκχ ακ αθθάλμοιε ηδκ 

πανμπή δθεηηνζημφ θμνηίμο απυ ηδκ πδβή πνμξ ημκ αβςβυ, εα έπμοιε 

ηαζ ιεηααμθή-αθθαβή ηδξ δζεφεοκζδξ ηδξ δφκαιδξ Laplace. οκήεςξ 

παίνκμοιε ζακ αάζδ εηηίκδζδξ ηδξ νμήξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηδκ 

ηάεμδμ, μπυηε ιε ημ δεδμιέκμ αοηυ είκαζ ζηαεενή ηαζ δ δφκαιδ Laplace.  

Αξ δμφιε υιςξ ηαζ ιζα άθθδ μπηζηή βζα ηδκ παναπάκς δφκαιδ 

Laplace. 
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7. Όηαλ ππεξηζρύνπλ ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ ειεθηξνλίσλ ζην πε-

λίν, απηό ζηξέθεηαη θαηά θνξά όπσο ε θνξά ηεο δύλακεο θαηά La-

place. 

Αληίζεηα, όηαλ ππεξηζρύνπλ ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ πξσηνλίσλ 

ζην πελίν, απηό ζηξέθεηαη θαηά αληίζεηε θνξά, θαηά θνξά δειαδή 

αληίζεηε ηεο δύλακεο θαηά Laplace.  

 

 

«Λαπιάο λόκνο: 

ηακ αβςβυξ, πμο δζαννέεηαζ ιε δθεηηνζηυ νεφια, ανίζηεηαζ ιέζα ζε 

ιαβκδηζηυ πεδίμ, ηυηε αζηείηαζ πάκς ζε αοηυκ δφκαιδ πμο πνμένπεηαζ 

απυ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ. Ζ δφκαιδ αοηή, πμο αζηείηαζ ζε νεοιαημθυνμ 

αβςβυ απυ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ, θέβεηαζ δφκαιδ ηαηά Laplace. Ζ δφκαιδ 

ηαηά Laplace ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ δ ακηίδναζδ ηδξ δφκαιδξ πμο αζηεί 

μ νεοιαημθυνμξ αβςβυξ πάκς ζημοξ πυθμοξ ημο ιαβκήηδ, πμο δδιζμον-

βεί ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ.…  

Ζ δφκαιδ ηαηά Laplace είκαζ ηάεεηδ ζημ επίπεδμ πμο μνίγμοκ μ αβς-

βυξ ηαζ δ ιαβκδηζηή επαβςβή (ζπήια 2) ηαζ δ θμνά αοηήξ δίδεηαζ απυ 

ημκ ηακυκα «ηςκ ηνζχκ δαηηφθςκ ημο δελζμφ πενζμφ»: Ζ δφκαιδ ηαηά 

Laplace έπεζ ςξ θμνά ηδ θμνά ημο ιέζμο δαηηφθμο, υηακ μ δείηηδξ έπεζ 

ημ θμνά ηδξ ιαβκδηζηήξ επαβςβήξ ηαζ μ ακηίπεζναξ ηδ θμνά ημο νεφια-

ημξ ηαζ ηα ηνία δάηηοθα απμηεθμφκ ηνζζμνεμβχκζμ ζφζηδια αλυκςκ. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ δφκαιδ ηαηά Laplace αζηείηαζ ζηα ηζκμφιεκα 

θμνηία ιέζα ζημ νεοιαημθυνμ αβςβυ. …. 

 

 

 
 

Στήμα 2 

 

Δθανιμβέξ: Οζ δοκάιεζξ ηαηά Laplace ανίζημοκ ζπμοδαία εθανιμβή 

ζημοξ δθεηηνζημφξ ηζκδηήνεξ. Δπίζδξ, ζε υνβακα βζα δθεηηνζηέξ ιεηνή-

ζεζξ ιε ζηνεθυιεκμ πθαίζζμ, ζημ δζαπςνζζιυ ηςκ ζςιαηζδίςκ α ηαζ α ηαζ 
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ηςκ αηηίκςκ β ηςκ ναδζεκενβχκ ζημζπείςκ, ζημ ηφηθμηνμ ηαζ ζημ ιεβά-

θςκμ. Δπίζδξ, εθανιμβή ηςκ δοκάιεςκ ηαηά Laplace έπμοιε ηαζ ζηδκ 

παναβςβή ηςκ επαβςβζηχκ νεοιάηςκ». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ζεθ. 117.  

 

 

Δπίζδξ: 

 

 

Φοζζηή» Β΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Αθελάηδξ Νίημξ, Αιπαηγήξ 

ηαφνμξ, Γημοβημφζδξ Γζχνβμξ, Κμοκημφνδξ Βαββέθδξ, Μμζπμαίηδξ 

Νίημξ, Οααδίαξ άαααξ, Πεηνυπεζθμξ Κθεμιέκδξ, αιπνάημξ Μεκέθαμξ, 

Φαθίδαξ Ανβφνδξ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ημο Τ-

πμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζ-

ημφημ), ζεθ. 155-156. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Ο αβςβυξ ανίζηεηαζ ακάιεζα ζημοξ δφμ πυθμοξ εκυξ ιαβκήηδ. 

Απυ ημκ ηάεε πυθμ ημο ιαβκήηδ λεηζκμφκ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναι-

ιέξ ηαζ ανπίγμοκ απυ ημκ έκα πυθμ ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημκ άθθμ. Οζ ιαβκδ-

ηζηέξ αοηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ είκαζ απθά ζυκηα πνςημκίςκ ζημκ έκα πυ-

θμ ημο ιαβκήηδ, υπμο είκαζ π.π. δ άκμδμξ ηαζ απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

ζημκ άθθμ πυθμ ημο ιαβκήηδ, υπμο είκαζ δ ηάεμδμξ. 

Σα ζυκηα θμνηίγμκηαζ ζημοξ δφμ ιαβκδηζημφξ πυθμοξ ηαζ απςεμφκηαζ 

ζηδκ ζοκέπεζα. 

ημκ ιαβκήηδ θμνηίγμκηαζ ιε θοζζηυ ηνυπμ, ςξ ελήξ: 

Ο έκαξ πυθμξ ημο πενζέπεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. Αοηυ ημ 

θμνηίμ πανάβεηαζ απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ 

δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ.  

Δπίζδξ απυ ημκ άθθμ πυθμ, ηδκ ηάεμδμ, πανάβεηαζ ζζπονυηενμ ημ ια-

βκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 
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Ανπζηά, ηαζ ζημοξ δφμ πυθμοξ πανάβεηαζ ημ θμνηίμ: ζημκ ηαεέκα δδ-

θαδή ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πυθμ πανάβεηαζ ηαζ ιαβκδηζηυ-δθε-

ηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ ιαβκδ-

ηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

(Ζ φπανλδ ημο ιαβκδηζημφπεδίμο ζημκ ηάεε ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ πυθμ είκαζ πνμθακήξ, επεζδή ακ πθδζζάζμοιε ζε 

αοηυκ έκα ημιιαηάηζ ζίδενμ ημ έθηεζ. Δπμιέκςξ, ηυζμ μ έκαξ υζμ ηαζ μ 

άθθμ ιαβκδηζηυξ-δθεηηνμιαβκδηζηυξ πυθμξ ημο ιαβκήηδ ελαζημφκ 

μθυβονά ημοξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ).  

 

 

 

Απυ ηα παναπάκς κα πνμζέλμοιε ηαζ ηα ελήξ: 

Γεκ πνέπεζ κα ιαξ λεβεθάεζ αοηυ πμο θέιε υηζ ηαηά ημκ κυιμ Λαπθάξ 

«Ζ δφκαιδ ηαηά Laplace έπεζ ςξ θμνά ηδ θμνά ημο ιέζμο δαηηφθμο, υ-

ηακ μ δείηηδξ έπεζ ημ θμνά ηδξ ιαβκδηζηήξ επαβςβήξ ηαζ μ ακηίπεζναξ ηδ 

θμνά ημο νεφιαημξ ηαζ ηα ηνία δάηηοθα απμηεθμφκ ηνζζμνεμβχκζμ ζφ-

ζηδια αλυκςκ..». 

Λέιε δδθαδή υηζ δ θμνά ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ είκαζ αοηή πμο δεί-

πκεζ μ δείηηδξ ιαξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ ηα θμνηία ηζκμφκηαζ ηαζ 

ηαηά ηδκ ακηίεεηδ θμνά.Δλδβήζαιε υηζ υηακ δ ηίκδζδ βίκεηαζ πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδκ ακηίεεηδ ιε ημοξ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ, ηυηε δ 

δφκαιδ πμο ηζκεί έηζζ ηα απθά ζυκηα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ. Ακηίεεηα, υηακ δ ηίκδζδ βίκεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ 

δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ ηυηε δ δφκαιδ πμο ηζκεί έηζζ ηα απθά ζυκηα 

είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Με άθθα θυβζα οπάνπμοκ ηαζ πνμξ ηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ δοκάιεζξ, 

υπςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ζημ δθεηηνζηυ νεφια. Σμ δθεηηνζηυ νεφια 

δδθαδή ηζκείηαζ υπζ απθά πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ:απυ ηδκ ηάεμδμ πνμξ ηδκ 

άκμδμ, αθθά ηαζ ηζκείηαζ ακηίζηνμθα: απυ ηδκ άκμδμ πνμξ ηδκ ηάεμδμ, 

ακελάνηδηα ακ είκαζ ζζπονυηενδ δ ηίκδζή ημο απυ ηδκ ηάεμδμ πνμξ ηδκ 

άκμδμ ηαζ ιαξ δείπκεζ ηα βκςζηά απμηεθέζιαηα ηδξ θμνάξ αοηήξ ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ. 

Οιμίςξ, δεκ πνέπεζ κα ιαξ λεβεθά υηζ ιυκμκ απυ ημκ έκακ ιαβκδηζηυ 

πυθμ ή απυ ημκ έκακ δθεηηνζηυ πυθμ έπμοιε ηίκδζδ ηςκ θμνηίςκ ημοξ. 

 

Αξ δμφιε απυ άθθδ πθεονά ηδκ ίδζα αοηή δφκαιδ ηάκμκηαξ ημ ελήξ 

πείναια: 

Έζης έκαξ ιζηνυ πδκίμ δοκάιεκμ κα πενζζηναθεί. 

οκδέμοιε πνχηα ημκ εεηζηυ πυθμ ιζαξ ιπαηανίαξ ιε ημ πδκίμ. Σα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ (ημο εεηζημφ πυθμο ή πυθμο ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ δδθαδή, ή ηδξ ακυδμο) ηυηε έπμοκ πενάζεζ ιέζα 

ζημκ αβςβυ-ζφνια πμο ζοκδέεζ ημ πδκίμ ιε ηδκ ιπαηανία. 
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οκδέμοιε ζηδ ζοκέπεζα ημκ ανκδηζηυ πυθμ ημο πδκίμο ιε ηδκ ιπαηα-

νία. 

Σμ πδκίμ ανπίγεζ κα πενζζηνέθεηαζ ιε ηαηεφεοκζδ, ηδκ δφκαιδ ηαηά 

Laplace. Ζ θμνά δδθαδή ηδξ πενζζηνμθήξ αοηήξ είκαζ δ ίδζα ιε ηδκ θμνά 

ηδξ δφκαιδξ ηαηά Laplace. 

Κάκμοιε ηχνα ημ αηνζαχξ ακηίεεημ πείναια: 

οκδέμοιε πνχηα ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ ιαξ ιε ημ πδκίμ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (ημο ανκδηζημφ πυθμο ή πυθμο ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ δδθαδή, ή ηδξ ηαευδμο) ηυηε έπμοκ πε-

νάζεζ ιέζα ζημκ αβςβυ-ζφνια πμο ζοκδέεζ ημ πδκίμ ιε ηδκ ιπαηανία. 

οκδέμοιε ζηδ ζοκέπεζα ημκ εεηζηυ πυθμ ημο πδκίμο ιε ηδκ ιπαηανία. 

Σμ πδκίμ ανπίγεζ κα πενζζηνέθεηαζ ιε ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ, ηδκ α-

κηίεεηδ δφκαιδ ηαηά Laplace. Ζ θμνά δδθαδή ηδξ ακηίεεηδξ δφκαιδξ πε-

νζζηνμθήξ αοηήξ είκαζ δ ακηίεεηδ ιε ηδκ θμνά ηδξ δφκαιδξ ηαηά La-

place. 

Παναηδνμφιε δδθαδή υηζ υηακ οπενζζπφμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζημ πδκίμ, αοηυ ζηνέθεηαζ ηαηά θμνά υπςξ δ θμνά ηδξ 

δφκαιδξ ηαηά Laplace. 

Ακηίεεηα, υηακ οπενζζπφμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ζημ 

πδκίμ, αοηυ ζηνέθεηαζ ηαηά ακηίεεηδ θμνά, ηαηά θμνά δδθαδή ακηίεεηδ 

ηδξ δφκαιδξ ηαηά Laplace. 
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8. Πεξηζηξνθή δηπινύ θηλεηνύ ελεξγεηαθνύ πόινπ, γύξσ από ζηα-

ζεξό δηπιό ελεξγεηαθό πόιν. 

 

 

 

«ΙΙΙ Γπλάκεηο πνπ αζθνύλ ηα ξεπζηά ζηα ηνηρώκαηα ησλ δνρείσλ 

α. Γπλάκεηο από ηα πγξά. 

Δίκαζ βκςζηή δ δοζημθία πμο ζοκακηάιε, ηάεε θμνά πμο επζπεζνμφιε 

κα ζηαιαηήζμοιε ημ κενυ πμο ηνέπεζ απυ έκα ζςθήκα πμηίζιαημξ ιε ημ 

δάπηοθυ ιαξ (π. 5). 

 

 

 
 

Πνέπεζ κα αάθμοιε ανηεηή δφκαιδ ηάεεηδ ζημ ζηυιζμ ημο ζςθήκα βζα 

κα ηα ηαηαθένμοιε. Αοηυ δείπκεζ υηζ: 

Σα πγξά αζθνύλ δπλάκεηο ζηα ηνηρώκαηα ησλ δνρείσλ πνπ ηα 

πεξηέρνπλ θαη είλαη θάζεηεο ζ’ απηά. 

(ηδκ πενίπηςζή ιαξ, δμπείμ είκαζ μ ζςθήκαξ πμηίζιαημξ ηαζ έκα απυ 

ηα ημζπχιαηά ημο, ημ δάπηοθυ ιαξ). 

ημ ίδζμ ζοιπέναζια ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε ιε ημ αηυθμοεμ πεί-

ναια. 

 

Πείναμα 20.2 

οκδέζηε έκα γοάιηκμ ζςιήκα, ιογηζμέκμ ζημ θάης άθνμ ζε μνζή γςκία, με 

έκα πςκί, μέζς ειαζηηθμύ ζςιήκα θαη ζηενεώζηε ημκ ζε μνζμζηάηε (π. 6). 

 

 

βλέπε επόμενη ζελίδα → 
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Ηιείζηε μ’ έκα μηθνό πώμα ημ θάης ζηόμημ θαη γεμίζηε ημ πςκί με κενό. 

Παναμέκεη μ ζςιήκαξ θαηαθόνοθμξ: ………….. (καη, όπη). 

Αθαηνέζηε ημ πώμα, ώζηε κα ηνέλεη ημ κενό. Παναμέκεη μ ζςιήκαξ 

θαηαθόνοθμξ; ……. (καη, όπη). 

 

πκπεξάζκαηα: 

Ζ ηίκδζδ ημο ζςθήκα δείπκεζ υηζ ηάπμζα δφκαιδ αζηείηαζ ηάεεηα ζ’ 

αοηυκ, πμο ημκ ςεεί πνμξ ηα πίζς (π. 6α). Ζ δφκαιδ αοηή πνέπεζ κα 

πνμένπεηαζ απυ ημ κενυ πμο οπάνπεζ ιέζα ημο, αθμφ δεκ οπάνπεζ άθθμ 

ζχια ζε επαθή ιαγί ημο. Έηζζ ηαηαθήβμοιε ζημ πνμδβμφιεκμ 

ζοιπέναζια, υηζ ηα οβνά αζημφκ δοκάιεζξ ηάεεηεξ ζηα ημζπχιαηα ηςκ 

δμπείςκ πμο ηα πενζέπμοκ. 

ηακ ημ ηάης ζηυιζμ είκαζ ηθεζζηυ, ημ κενυ αζηεί δοκάιεζξ ζηα ημζπχ-

ιαηα ημο ζςθήκα, δδθ. ζημ πχια ηαζ ζημ ημίπςια απέκακηζ απυ ημ 

πχια. Οζ δοκάιεζξ αοηέξ είκαζ ακηίεεηεξ ηαζ ελμοδεηενχκμκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ. Έηζζ μ ζςθήκαξ ζζμννμπεί ηαηαηυνοθα (ζπ. 6α). 

 Δθαξκνγέο 

1. ηνλ απηόκαην πνηηζηή. 

Δθανιμβή ηςκ δοκάιεςκ πμο αζημφκ ηα οβνά ζηα ημζπχιαηα ηςκ δμ-

πείςκ ανίζημοιε ζηα θνάβιαηα (αθ. 22δ εκυηδηα), ζηδ θεζημονβία ημο 

αοηυιαημο πμηζζηή (π. 7) πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε πάνηα βζα ημ πυηζζια 

πυνηςκ ηηθ. 

 

 

   βλέπε επόμενη ζελίδα → 
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2. Γπλάκεηο από ηα αέξηα. 

Έκα απθυ πανάδεζβια πμο δείπκεζ υηζ ηα αένζα αζημφκ δοκάιεζξ ζημ 

ημζπχιαηα ηαζ ιάθζζηα ηάεεηεξ ζ’ αοηά, είκαζ ημ θμφζηςια ημο ιπαθμ-

κζμφ (π. 8)…». 

«ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γοικαζίμο, Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ, ηςκ: Α. Εακέημξ, Ν. Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ ΚΒ΄, Αεήκα 

1992, ζεθ. 88-89. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Λυβς ηδξ πίεζδξ πμο δδιζμονβείηαζ ζηα ημζπχιαηα ημο δμπείμο, 

έπμοιε ηδκ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ζοβηεηνζιέκα πανάβμκηαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Ακ εθανιυζμοιε ημκ κυιμ ημο Λαπθάξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

αοηυιαημο πμηζζηή, υπμο μ δείηηδξ είκαζ μ ηαηαηυνοθμξ ζςθήκαξ, μ 

ιεζαίμξ δάηηοθμξ είκαζ ημ κενυ πμο πφκεηαζ απυ ηα ιπεη ημο, ηυηε δ 

πενζζηνμθή ημο εηποκυιεκμο κενμφ είκαζ ιεκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο 

ιεζαίμο δαηηφθμο ιαξ, αθθά οπάνπεζ δ ηίκδζδ ημο υθμο ζοζηήιαημξ 

πνμξ ηα πίζς.  

Ο θυβμξ είκαζ μ ελήξ: 

πςξ ελδβήζαιε ηαζ ζε άθθμ ζπεηζηυ ηεθάθαζμ (ηεθάθαζμ 2, ημο 

πανυκημξ 9μοΒζαθίμο ιαξ), εα δμφιε υηζ: «Λέιε δδθαδή υηζ δ θμνά ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ είκαζ αοηή πμο δείπκεζ μ δείηηδξ ιαξ. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα υιςξ ηα θμνηία ηζκμφκηαζ ηαζ ηαηά ηδκ ακηίεεηδ θμνά, 

θυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδξ ακηίδναζδξ (υπςξ ελδβήζαιε). 

Δλδβήζαιε υηζ υηακ δ ηίκδζδ βίκεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδκ ακηίεεηδ 

ιε ημοξ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ, ηυηε δ δφκαιδ πμο ηζκεί έηζζ ηα απθά 

ζυκηα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. Ακηίεεηα, υηακ δ ηίκδζδ 

βίκεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ ηυηε δ 
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δφκαιδ πμο ηζκεί έηζζ ηα απθά ζυκηα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ». 

Δδχ, ζημ πανάδεζβια ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ-ηεθαθαίμο, ηαεχξ ημ 

κενυ ελένπεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ (ακ 

αθέπμοιε ημ θαζκυιεκμ υπςξ ζηδκ εζηυκα, απυ ημ ιένμξ πμο εζζένπεηαζ 

ημ κενυ), ηυηε δεκ δδιζμονβμφκηαζ δοκάιεζξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηζξ 

μπμίεξ μθείθεηαζ ηαζ δ πίεζδ ημο ελενπυιεκμο κενμφ, αθθά 

δδιζμονβμφκηαζ ηαζ άθθεξ δοκάιεζξ ακηίεεηεξ ιε ηδκ παναπάκς 

ηαηεφεοκζδ, ακηίεεηεξ δδθαδή πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο 

νμθμβζμφ ιαξ. 

Δπεζδή μζ δοκάιεζξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ υηακ ελένπμκηαζ απυ ημ 

ζηυιζμ πζέγμκηαζ, ηυηε απςεμφκηαζ, θυβς ημο ζηεκχιαημξ ή ηδξ πίεζδξ 

πμο πανάβεηαζ.  

Αθθά δεκ απςεμφκηαζ ιυκμκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο πανάβμκηαζ ιέζα 

ζημκ ζςθήκα (εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ), αθθά επζπθέμκ απςεμφκηαζ ηαζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηαηά ηδκ έλμδμ ημο κενμφ, ζημ αηνμθφζζυ ημο, ζημ ζηυιζυ ημο.  

Έπμοιε δδθαδή δφμ ζφκμθα εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ή έπμοιε δφμ δζπθμφξ 

εκενβεζαημφξ πυθμοξ (αθμφ ημ ηάεε ζφκμθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιέζα 

ζημκ ζςθήκα υζμ ηαζ ζημ ζηυιζυ ημο είκαζ δζπθυ). 

Συηε έπμοιε ημ ίδζμ θαζκυιεκμ ζακ κα απςεμφκηαζ αθθά ηαζ κα 

έθημκηαζ δφμ δζπθμί εκενβεζαημί πυθμζ. 

Δπεζδή μ έκαξ υιςξ δζπθυξ εκενβεζαημφξ πυθμξ είκαζ ζηαεενυξ, αθμφ 

είκαζ ιέζα ζημκ ζςθήκα, ηυηε μ δζπθυξ ελενπυιεκμξ απυ ημ ζηυιζμ ημο 

ζςθήκα δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ είκαζ μ ηζκδηυξ. 

Αοηυξ θμζπυκ μ ηζκδηυξ δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ αθθδθεπζδνά ιε ημκ 

άθθμκ δζπθυ εκενβεζαηυ πυθμ πμο είκαζ μ ζηαεενυξ, ηαζ ηυηε μ ηζκδηυξ 

πενζζηνέθεηαζ μθυβονα απυ ημκ δζπθυ-ζηαεενυ εκενβεζαηυ πυθμ. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ηυηε μ δζπθυξ ηζκδηυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ 

πενζζηνέθεηαζ μθυβονά απυ ημκ δζπθυ ζηαεενυ εκενβεζαηυ ημο πυθμ. 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ βίκεηαζ ηαζ ιε ηα αένζα.  
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Ε πημ πάκς εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ: «ΦΤΖΗΕ» Β΄ Γομκαζίμο, Ονγακη-

ζμόξ Γθδόζεςκ Δηδαθηηθώκ Βηβιίςκ, ηςκ: Α. Δακέημξ, Κ. Θεθάθεξ, Α. πμη-

κάξ, Έθδμζε ΗΒ΄, Αζήκα 1992, ζει. 89. 
 

Ακ δδθαδή θμοζηχζμοιε έκα ιπαθυκζ ηαζ ιεηά ημ αθήζμοιε, εα 

δμφιε υηζ μ ιεκ αέναξ θεφβεζ απυ ηδκ ιζα ηαηεφεοκζδ ημο ζημιίμο ημο, 

εκχ ημ ιπαθυκζ, θυβς ηςκ δοκάιεςκ ηδ ακηίδναζδξ (πμο μθείθεηαζ ζηα 

μιχκοια εειεθζχδδ ζυκηα, μιχκοια ιε εηείκα πμο ελένπμκηαζ απυ ημ 

ζηυιζμ ημο ιπαθμκζμφ) εα ηζκδεεί ηαηά ηδκ ακηίεεηδ θμνά. 
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9. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Zeeman 

 

 

«Καηά ημ θαζκυιεκμ Zeeman, υηακ ιζα θςηεζκή πδβή πανέπεζ βναι-

ιζηυ θάζια ηαζ ημπμεεηδεεί εκηυξ ζζπονμφ ιαβκδηζημφ πεδίμο, επί πανα-

δείβιαηζ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ εκυξ ζζπονμφ δθεηηνμιαβκήηδ, παναηδνμφ-

κηαζ ηα αηυθμοεα: 

Δάκ μζ θςηεζκέξ αηηίκεξ είκαζ πανάθθδθεξ πνμξ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ, δ 

θαζιαηζηή βναιιή δζπάγεηαζ ηαζ εηαηένςεεκ ηδξ εέζδξ ηδκ μπμία πνμδ-

βμοιέκςξ ηαηείπε δ βναιιή αοηή, ειθακίγμκηαζ δφμ θαζιαηζηέξ βναι-

ιέξ, δφμ δδθαδή ζοκζζηχζεξ μζ μπμίεξ είκαζ ηοηθζηχξ πμθςιέκεξ ηαη’ 

ακηζεέημοξ δζεοεφκζεζξ. Ακ υιςξ μζ θςηεζκέξ αηηίκεξ έπμοκ δζεφεοκζδ 

ηάεεηδ πνμξ ηζξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, ηάεε ιία θα-

ζιαηζηή βναιιή ακαθφεηαζ ζε ηνεζξ άθθεξ, απυ ηζξ μπμίεξ δ ιεζαία ηαηέ-

πεζ ηδκ ανπζηή εέζδ ηδξ βναιιήξ ηαζ είκαζ πμθςιέκδ επί επζπέδμο πα-

ναθθήθμο πνμξ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ, μζ δε δφμ άθθεξ μζ μπμίεξ ηείκηαζ 

εηαηένςεεκ αοηήξ είκαζ πμθςιέκεξ επί επζπέδςκ ηαεέηςκ πνμξ αοηυ». 

(εθίδα 132-133). 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «[…] Δάκ μζ θςηεζκέξ αηηίκεξ είκαζ πα-

νάθθδθεξ πνμξ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ, δ θαζιαηζηή βναιιή δζπάγεηαζ ηαζ ε-

ηαηένςεεκ ηδξ εέζδξ ηδκ μπμία πνμδβμοιέκςξ ηαηείπε δ βναιιή αοηή, 

ειθακίγμκηαζ δφμ θαζιαηζηέξ βναιιέξ, δφμ δδθαδή ζοκζζηχζεξ μζ μπμίεξ 

είκαζ ηοηθζηχξ πμθςιέκεξ ηαη’ ακηζεέημοξ δζεοεφκζεζξ…». 

Αοηυ ζοιααίκεζ, επεζδή ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ ελαζηεί έθλδ πάκς ζηδκ 

θαζιαηζηή βναιιή. 

Ακαθέναιε υιςξ υηζ ημ θςξ (θαζιαηζηή βναιιή) θένεζ εειεθζχδδ ζυ-

κηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Δπμιέκςξ, θυβς ηδξ επίδναζδξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, μ πυθμξ ημο 

ιαβκήηδ πμο ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ μ ζζπονυηενμξ (μ 

πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ) έθηεζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ ηαζ ηυηε δ ανπζηή δέζιδ ηδξ θαζιαηζηήξ 

βναιιήξ δζπάγεηαζ ζε δφμ οπμδέζιεξ. Έηζζ, μ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο πεδίμο, ελαζηεί έθλδ πάκς ζηδκ οπμδέζιδ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ηδκ έθηεζ.  

οβπνυκςξ μ άθθμξ πυθμξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, μ πυθμξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ δδθαδή, ελαζηεί έθλδ πνμξ ηδκ οπμδέζιδ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηδκ έθηεζ. 
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Δλαημθμοεεί υιςξ ηαζ δ έθλδ ιεηαλφ ηςκ δφμ οπμδεζιχκ, εθυζμκ 

ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ (δδθαδή ηαεχξ απμιαηνφκεδηακ μζ 

δφμ οπμδέζιεξ) έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

Δπμιέκςξ, έπμοιε ηζξ δφμ οπμδέζιεξ, αθθά ηαζ ηδκ έθλδ ημοξ απυ ημ 

ιαβκδηζηυ πεδίμ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ έπμοιε ηδκ δζάζπαζδ ηδξ ανπζηήξ 

θαζιαηζηήξ βναιιήξ. 

 

α) Ακαθένεδηε αηυιδ υηζ: «…Ακ υιςξ μζ θςηεζκέξ αηηίκεξ έπμοκ δζ-

εφεοκζδ ηάεεηδ πνμξ ηζξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, 

ηάεε ιία θαζιαηζηή βναιιή ακαθφεηαζ ζε ηνεζξ άθθεξ, απυ ηζξ μπμίεξ δ 

ιεζαία ηαηέπεζ ηδκ ανπζηή εέζδ ηδξ βναιιήξ ηαζ είκαζ πμθςιέκδ επί 

επζπέδμο παναθθήθμο πνμξ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ, μζ δε δφμ άθθεξ μζ μπμίεξ 

ηείκηαζ εηαηένςεεκ αοηήξ είκαζ πμθςιέκεξ επί επζπέδςκ ηαεέηςκ πνμξ 

αοηυ..». 

Έπμοιε ακαθένεζ υηζ δ ηάεε θςηεζκή αηηίκα θςηυξ ή εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ή δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ, δεκ οπάνπεζ βκήζζα, αθθά ανί-

ζηεηαζ ζε έθλδ ηαζ ιε εηενχκοιά ηδξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμν-

ηία. Λυβς υιςξ υηζ είκαζ ζζπονυηενα π.π. ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ζε ιζα δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία-αηηίκα θςηυξ, θέιε υηζ αοηή δ α-

ηηίκα θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ. 

Ανπζηά έπμοιε ηζξ δφμ αηηζκμαμθίεξ, πμο είκαζ: 

Ζ ιζα κα ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ, υπςξ ελδβήζαιε, ακηί-

εεηδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ (υπςξ π.π. ημ ζςιάηζμ α υηακ ανεεεί 

ζημ ιαβκδηζηυ πεδίμ), πμο είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. 

Ζ δεφηενδ κα ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ, υπςξ ελδβήζαιε, 

ζφιθςκα ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ (υπςξ π.π. ημ ζς-

ιάηζμ α υηακ ανεεεί ζημ ιαβκδηζηυ πεδίμ), πμο είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ζ ηνίηδ είκαζ δ αηηίκα εηείκδ πμο δεκ θένεζ θςηυκζα ιάγαξ, πανά 

πμθφ εθάπζζηα, ηαζ δεκ έθηεηαζ επμιέκςξ απυ ημ πεδίμ, επεζδή δεκ ηδξ 

ελαζηείηαζ αανφηδηα αθμφ εηεί έπμοιε ηα θςηυκζα εκένβεζαξ. 

πεηζηά ιε ημ είδμξ ηςκ ηνζχκ αοηχκ αηηζκμαμθζχκ ιζθήζαιε ηαζ ζε 

άθθμ ηεθάθαζμ. 

Δπμιέκςξ, υηακ «μζ θςηεζκέξ αηηίκεξ έπμοκ δζεφεοκζδ ηάεεηδ πνμξ 

ηζξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, ηάεε ιία θαζιαηζηή 

βναιιή ακαθφεηαζ ζε ηνεζξ άθθεξ, απυ ηζξ μπμίεξ δ ιεζαία ηαηέπεζ ηδκ 

ανπζηή εέζδ ηδξ βναιιήξ ηαζ είκαζ πμθςιέκδ επί επζπέδμο παναθθήθμο 

πνμξ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ, μζ δε δφμ άθθεξ μζ μπμίεξ ηείκηαζ εηαηένςεεκ 

αοηήξ είκαζ πμθςιέκεξ επί επζπέδςκ ηαεέηςκ πνμξ αοηυ».  

Αοηυ πνμηφπηεζ επεζδή θυβς ηδξ ηαεεηυηδηαξ ηςκ πεδίςκ, πμο ηαζ ηα 

δφμ θένμοκ εειεθζχδδ ζυκηα), έπμοιε εηηυξ απυ ηζξ δφμ ανπζηέξ πενζπηχ-

ζεζξ παναβςβήξ ζςιαηίςκ α ηαζ α, έπμοιε ηαζ ηζξ αηηίκεξ β, επεζδή δ 

αηηζκμαμθία αοηή δεκ θένεζ θςηυκζα ιάγαξ ηαζ έηζζ παναιέκεζ ζηαεενή 
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ζηδκ πμνεία ηδξ ηαζ δεκ πανεηηθίκεζ. Γζ’ αοηυ ακαθένεζ πζμ πάκς υηζ 

είκαζ πμθςιέκδ. 

10. Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηεο ζθαίξαο ηνπ Ήξσλα, ηεο αην-

ιόζθαηξαο. 

Σα ζεκειηώδε ηόληα θέξνπλ νκώλπκα καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλε-

ηηθά θνξηία ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

 

 

«Ήξσλ ν Αιεμαλδξεύο 

Ο Ήνςκ μ Αθελακδνεφξ (1μξ αζ. ι. Υ.) οπήνλε έκαξ απυ ημοξ ιεβάθμοξ 

εθεονέηεξ, θοζζημφξ, ιδπακζημφξ ηαζ ιαεδιαηζημφξ ηδξ ανπαζυηδηαξ. Δί-

καζ βκςζηυξ βζα ηδκ εθεφνεζδ ηδξ πνχηδξ αηιμηίκδηδξ ιδπακήξ, ηδξ αζμ-

θυζθαζναξ, ηαζ βζα ηζξ ιεθέηεξ ημο ζηδ Γεςιεηνία, ηδ Μδπακζηή ηαζ ηδκ 

Πεζναιαηζηή Φοζζηή. 

Παν’ υηζ μ Ήνςκ ηαηαζηεφαζε ηδκ αζμθυζθαζνα ςξ παζπκίδζ, δ 

ζοζηεοή αοηή εεςνείηαζ πνυβμκμξ ηςκ ζφβπνμκςκ ιδπακχκ αενζχεδζδξ. 

Απμηεθείηαζ απυ ιζα πενζζηνεθυιεκδ ημίθδ ιεηαθθζηή ζθαίνα ιε δφμ 

ακηζδζαιεηνζηάαηνμθφζζα, πμο ηα άηνα ημοξ είκαζ  ζηναιιέκα ζε 

ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ. ηακ δ ζοζηεοή ζοκδεεεί ιε ηθίαακμ υπμο 

ανάγεζ κενυ, μ αηιυξ εζζπςνεί ζηδ ζθαίνα ηαζ θυβς ηδξ πίεζδξ 

εηημλεφεηαζ ζηα αηνμθφζζα. Συηε δ ζθαίνα ανπίγεζ κα πενζζηνέθεηαζ 

βφνς απυ ημκ άλμκά ηδξ. 

 

 
 

Ε αημιόζθαηνα, γκςζηή θαη ςξ ζηνόβηιμξ ημο Ήνςκμξ, ήηακ ε πνώηε 

αημμμεπακή, ςζηόζμ ε δοκαηόηεηα κα πνεζημμπμηεζεί μ αημόξ ςξ πεγή 

ηζπύμξ δεκ θαίκεηαη κα απαζπόιεζε ημκ εθεονέηε ηεξ. Ο Ήνςκ επηκόεζε, 

επίζεξ, δηαηάλεηξ αοηόμαημο ακμίγμαημξ ηςκ ζονώκ, δίμπηνα γηα 
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αζηνμκμμηθέξ παναηενήζεηξ, θαηαζιηπηηθή ακηιία, ηεκ θνήκε ημο Ήνςκμξ 

(είδμξ ζηκηνηβακημύ) θ.ά. 

 

 

Ο Ήνςκ εθδφνε πμθθέξ αοηυιαηεξ ιδπακέξ, υπςξ ηάπμζα δζάηαλδ βζα 

ηδ ιέηνδζδ ημο ιήημοξ ηςκ δνυιςκ, έκα είδμξ εεμδυθζπμο η.ά. Γζαηφ-

πςζε, επίζδξ, ιαεδιαηζημφξ ηφπμοξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ειααδμφ 

δζαθυνςκ ζπδιάηςκ∙ έκαξ απυ αοημφξ ημοξ ηφπμοξ, δ ελίζςζδ ημο 

Ήνςκμξ, δίκεζ ημ ειααδυ εκυξ ηνζβχκμο απυ ηα ιήηδ ηςκ πθεονχκ ημο». 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 3, ζεθ. 359. 

 

 

Παναηδνήζεζξ: 

Ζ πενζζηνμθή ηδξ ζθαίναξ βίκεηαζ, επεζδή ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμ-

ηναζίαξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μπμία απςεμφκηαζ ζημκ βφνς 

ημοξ πχνμ (επεζδή ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ). 

Καεχξ θηάκμοκ-ηαηαηθφγμοκυθδ ηδκ ιεηαθθζηή ζθαίνα, απςεμφκηαζ ηζ 

έηζζ, ηυηε, ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηα δφμ ηδξ άηνα, πνμξ ηα δφμ 

αηνμθφζζα.(Ακηίζημζπα απςεμφκηαζ ηα απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα 

απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ πνμξ ηα δφμ άηνα πδκίμο). 

Απυ εηεί εα ιπμνμφζακ κα ελέθεμοκ, πςνίξ κα πενζζηναθεί δ 

ζθαίνα.Ζ πενζζηνμθή υιςξ ηδ ζθαίναξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα 

παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα θένμοκ μιχκοια ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, μπυηε 

απςεμφκηαζ. 

Απμηέθεζια ηδξ άπςζδξ αοηήξ είκαζ κα ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηζξ δφμ α-

κηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ ηαζ κα αζημφκ πίεζδ πνμξ ηα ζδιεία ελυδμο ημοξ. 

Δπεζδή αοηά ηαεχξ απςεμφκηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, 

θένμοκ μιχκοια ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ, ηυηε ηαεχξ απςεμφκηαζ πενζζηνέθμκηαζ ηζυθαξ.  

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ κα αζημφκ ηέημζεξ πζέζεζξ πνμξ ηδκ ζθαίνα 

ημο Ήνςκα, ηδκ μπμία ηαζ πενζζηνέθμοκ. ηδκ πενζζηνμθή αμδεάεζ ηαζ 

ημ ζπήια ηδξ ηαηαζηεοή ηδξ ζθαίναξ. 
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11. Η εμήγεζε ηεο εμαζζέληζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ πξσηνλίσλ θαη 

ησλ ειεθηξνλίσλ ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, αηηηνινγείηαη επεηδή 

κέζα ζηνπο δνκηθνύο απηνύο ιίζνπο έρνπκε επίζεο δύν πόινπο, πνπ 

ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ εθπέκπνπλ ην θνξηίν ηνπο ζηνλ γύξσ 

ηνπο ρώξν δεκηνπξγώληαο πεδίν. 

Η εμήγεζε ηεο ύπαξμεο ησλ δύν εζσηεξηθώλ-βαξπηηθώλ πόισλ 

πνπ θέξνπλ καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ζην πξσηόλην θαη 

ζην ειεθηξόλην είλαη ε πξνϋπόζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ ηνπο πεδίνπ. 

Ση είλαη ην ειεύζεξν ελέξγεηαο πξσηόλην ή λεθξό πξσηόλην. 

Η εμήγεζε ηεο ζέζεο-θαηαλνκήο ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο δηάθνξεο 

ηξνρηέο θαη ε απόζηαζε ησλ ειεθηξνλίσλ από ηνλ ππξήλα ηνπο. 

Η εμήγεζε ηεο θπζηθήο κεηαζηνηρείσζεο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ 

Δμήγεζε ηεο ξαδηελεξγνύ αθηηλνβνιίαο από έλα ρεκηθό ζηνηρείν. 

 

 

Μεηαλφ πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο έπμοιε ηδκ ιζα θμνά ηδκ ιεηαλφ 

ημοξ έθλδ ηαζ ηδκ άθθδ θμνά έπμοιε ηδκ ιεηαλφ ημοξ άπςζδ, ηζ αοηυ βί-

κεηαζ ζοκέπεζα. 

Αοηή δ έθλδ υζμ ηαζ δ άπςζδ ιεηαλφ ημο πνςημκίμο ηαζ ημο δθεηηνμ-

κίμο βίκεηαζ ιυκμκ ιέζς αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πμο δδιζμονβμφκ ημοξ εζςηενζημφξ ημοξ πυθμοξ ζημκ ηαεέκα απυ ημοξ 

δφμ αοημφξ δμιζημφξ θίεμοξ ηδξ φθδξ. 

Έκα ιένμξ υιςξ ηδξ άπςζήξ ηςκ δζαθεφβεζ ζημκ ελςηενζηυ ημοξ πχνμ, 

ςξ εκένβεζα. Με άθθα θυβζα ακ έκαξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ εκυξ 

δμιζημφ θίεμο π.π. πνςημκίμο, ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ηδξ εκένβεζά ημο 

εηπέιπεζ ηέημζα εκένβεζα, ιένμξ ιυκμκ ηδξ εκένβεζαξ αοηήξ αθθδθεπζδνά 

ιε ημκ άθθμκ δμιζηυ θίεμ (π.π. ιε ημ δθεηηνυκζμ), εκχ άθθμ ιένμξ ηδξ 

δζαθεφβεζ ζημκ βφνς ηδξ πχνμ. Απμηέθεζια αοημφ είκαζ δ εκένβεζα ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ κα ελαζεεκεί ιε ημκ 

πνυκμ θοζζηά, θοζζμθμβζηά.  

Ζ άπςζδ-εηπμιπή ηδξ εκένβεζαξ ημο πνςημκίμο (ή ημο δθεηηνμκίμο) 

ελδβείηαζ επεζδή ιέζα ζημοξ δμιζημφξ αοημφξ θίεμοξ έπμοιε επίζδξ δφμ 

πυθμοξ, πμο ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ εηπέιπμοκ ημ θμνηίμ ημοξ ζημκ 

βφνς ημοξ πχνμ δδιζμονβχκηαξ πεδίμ. 

Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ηυζμ ζημ πνςηυκζμ υζμ ηαζ 

ζημ δθεηηνυκζμ πνμηφπηεζ ηαζ εδνάγεηαζ πάκς ζηδκ φπανλδ αθθά ηαζ 

ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ δφμ αοηχκ εζςηενζηχκ ημοξ πυθςκ πμο θένμοκ 

ηέημζα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία. Γζα κα πνμηφρμοκ δδθαδή 

αοηά ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά πεδία βφνς απυ ημ πνςηυκζμ υζμ 

ηαζ απυ ημ δθεηηνυκζμ, ζδιαίκεζ υηζ ζημ εζςηενζηυ ημοξ οπάνπμοκ αοηά 

ηα δφμ είδδ θμνηίςκ, αθμφ αοηά ιυκμκ θένμοκ δθεηηνζζιυ ηαζ πανάβμοκ 

ηέημζα δθεηηνμιαβκδηζηά πεδία. 

 



40 

 

Έηζζ, ζημ πέναζια ηςκ πνυκςκ ηαζ ηςκ αζχκςκ έπμοιε ζηαδζαηά 

αθαίνεζδ αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ πμο οπάνπεζ ηυζμ ζημ πνςηυκζμ υζμ ηαζ 

ζημ δθεηηνυκζμ. 

Με άθθα θυβζα εκχ δ ιάγα υθςκ ηςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ είκαζ δ ίδζα, δ εκένβεζά ημοξ υιςξ δεκ είκαζ δ ίδζα. 

Μάθζζηα ζοιααίκεζ ημ ελήξ: 

Ακ έκα πνςηυκζμ θένεζ ζζπονυ ημ θμνηίμ εκένβεζάξ ημο, αοηυ ημ 

πνςηυκζμ έθηεηαζ ιε ημ δθεηηνυκζυ ημο ζε ιζα πζμ ζζπονή ηαακηζηή 

ηνμπζά, ζε ιζα ηνμπζά δδθαδή πμο είκαζ πζμ απμιαηνοζιέκδ απυ ημκ 

πονήκα. Ακηίεεηα, υζμ θζβυηενμ θμνηίμ εκένβεζαξ θένεζ ημ πνςηυκζμ 

έθηεηαζ ιε ημ δθεηηνυκζυ ημο ζε ιζα ηαακηζηή ηνμπζά ιζηνυηενδξ 

εκένβεζαξ ή ηυηε ημ δθεηηνυκζυ ημο ανίζηεηαζ πζμ ημκηά πνμξ ημκ πονήκα 

ημο. 

Έηζζ, δεκ είκαζ ηαευθμο ηοπαία δ εέζδ ημο ηάεε δθεηηνμκίμο ζε ιζα 

ηαακηζηή ηνμπζά εκένβεζαξ. Ακηίεεηα, υζμ πζμ πμθφ ζζπονυ είκαζ ημ 

θμνηίμ εκένβεζαξ ημο πνςημκίμο ημ δθεηηνυκζυ ημο εα ανίζηεηαζ ζε ιζα 

πζμ ζζπονυηενδ ηαακηζηή ηνμπζά εκένβεζαξ, δδθαδή πζμ ιαηνζά απυ ημκ 

πονήκα ημο. 

Ζ ιζηνή ή ιεβάθδ ζπεηζηά απυζηαζδ ημο δθεηηνμκίμο απυ ημ 

πνςηυκζμ ημο πονήκα ημο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ ζζπφ ηςκ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ. Έηζζ, υζμ πζμ 

ζζπονά είκαζ αοηά ηα θμνηία, ηυζμ ζζπονυηενα ελαζηείηαζ δ ιεηαλφ ημοξ 

άπςζδξ ηαζ ηυηε ηυζμ πζμ πμθφ απμιαηνφκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

οκήεςξ, ηα πζμ ζζπονά ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά αοηά θμνηία εί-

καζ πνμβεκέζηενα πνμκμθμβζηά (θέιε «ζοκήεςξ» επεζδή δδιζμονβήεδηακ 

ηαζ άθθα ηέημζα ζημ εζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ η.θπ. ανβυηενα, ιε ηδκ 

ζοιπίεζή ηδξ φθδξ ηαζ ηδξ εκένβεζάξ ηςκ). 

 

Δπεζδή, υιςξ, ζημ πέναζια ηςκ πνυκςκ ηαζ ηςκ αζχκςκ έπμοιε αθαί-

νεζδ αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ πμο οπάνπεζ ηυζμ ζημ πνςηυκζμ υζμ ηαζ ζημ 

δθεηηνυκζμ, ηυηε ζε ηάπμζα ζηζβιή έκα πνςηυκζμ εκυξ πδιζημφ ζημζπείμο 

ελακηθείηαζ ηεθείςξ απυ εκένβεζα ηαζ δεκ ιπμνεί πθέμκ κα έθλεζ μφηε ημ 

δθεηηνυκζυ ημο, αθθά μφηε ηαζ κα ελαζηεί έθλεζξ ιε ημκ ίδζμ ημκ πονήκα 

ημο. Συηε μζ δοκάιεζξ ζοκμπήξ ημο πονήκα, αοημφ ημο πνςημκίμο, 

ελαζεεκμφκ ηαζ ιδ έπμκηαξ πθέμκ άθθεξ ηέημζεξ δοκάιεζξ-θμνηία 

εκένβεζαξ, αοηυ ημ πνςηυκζμ δεκ έθηεηαζ πθέμκ απυ ημκ πονήκα ημο.  

Συηε αοηυ ημ πνςηυκζμ παφεζ κα ακήηεζ ζημκ πονήκα ημο ηαζ δεκ 

αθθδθεπζδνά ιε αοηυκ. Καεχξ υιςξ ημ άημιμ αοηυ ηζκείηαζ, δεκ έθηεζ 

ιαγί ημο αοηυκ ημκ πονήκα, πμο δεκ θένεζ άθθδ εκένβεζα.  

Αοηυ ημ πνςηυκζμ ηυηε είκαζ εθεφεενμ εκένβεζαξ πνςηυκζμ, ή αθθζχξ 

ημ κεηνυ πνςηυκζμ.  

Σμ πδιζηυ αοηυ ζημζπείμ πμο έπαζε έηζζ αοηυ ημ πνςηυκζμ έπεζ 

αθθάλεζ πθέμκ, ή έπεζ βίκεζ ιζα θοζζηή ιεηαζημζπείςζδ ημο πδιζημφ 
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αοημφ ζημζπείμο. Ζ αθθαβή μθείθεηαζ ζηδκ απχθεζα εκένβεζάξ ημο πμο ημ 

έπεζ ιεηαηνέρεζ πθέμκ ζε έκα άθθμ ζημζπείμ παιδθυηενδξ εκένβεζαξ. 

Σμκίγμοιε ηαζ πάθζ υηζ βζα κα παναπεεί θςξ έπμοιε έθλδ εκένβεζαξ 

ηυζμ απυ ημ πνςηυκζμ υζμ ηαζ απυ ημ δθεηηνυκζμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

υιςξ αθαζνείηαζ εκένβεζα ηυζμ απυ ημ πνςηυκζμ υζμ ηαζ απυ ημ 

δθεηηνυκζμ. 

Ακ ημ πνςηυκζμ εκυξ ζημζπείμο θένεζ ιεβάθδ πμζυηδηα εκένβεζαξ υπςξ 

ηαζ ημ δθεηηνυκζμ, ηυηε εα είπαιε: ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ ηδκ 

παναβςβή ημο θςηυξ ηαζ ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ ηδκ παναβςβή ηδξ 

εηπμιπήξ ημο θςηυξ. Κζ ακ δδθαδή αοηή δ εκένβεζα ήηακ ιεβάθδ, ηυηε 

εα είπαιε ηδκ ναδζεκένβεζα κα είκαζ αολδιέκδ ζε αοηυ ημ πδιζηυ 

ζημζπείμ ή κα έπμοιε ηδκ εκημκυηενδ παναβςβή ημο θςηυξ αθθά ηαζ ηδξ 

εηπμιπήξ αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ πνςημκίμο-δθεηηνμκίμο δ μπμία εδχ 

μκμιάγεηαζ ηαζ ναδζεκένβεζα.  

 

θα ηα ναδζεκενβά ζημζπεία έπμοκ ημκ Ε (Ε = μ αημιζηυξ ανζειυξ πμο 

εηθνάγεζ ημκ ανζειυ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα εκυξ αηυιμο) ιεβα-

θφηενμ ημο 82 (Ε > 82).  

ηακ επμιέκςξ είκαζ πμθφ ιεβάθμξ μ Ε, ζδιαίκεζ υηζ έπμοιε ιεβάθδ 

πμζυηδηα εκένβεζαξ-θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ιέζα ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ πδιζηυ ζημζπείμ. Δλαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ αοηήξ εκένβεζαξ 

πμο θένμοκ αηηζκμαμθμφκ εκημκυηενα, αθθά ηαζ εηπέιπμοκ ιεβαθφηενεξ 

πμζυηδηεξ ηέημζαξ εκένβεζαξ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ (αθμφ δ 

εκένβεζα ημο πνςημκίμο έθηεηαζ ιε ηδκ εκένβεζα ημο δθεηηνμκίμο). 

Δλαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ ηςκ πμζυηδηαξ εκένβεζαξ πνςημκίςκ πμο θένμοκ, 

ιπμνμφκ ηαζ έθημοκ ηαζ ιεβαθφηενμ επίζδξ ανζειυ δθεηηνμκίςκ, αθμφ 

ελδβήζαιε υηζ δ εκένβεζα ηςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

έθηεηαζ αιμζααία ιε ηδκ φθδ ιέζα ζηδκ μπμία ηζκείηαζ.Μζθάιε πθέμκ βζα 

ζοβηέκηνςζδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ αθθά 

ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα άημια αοηά.   

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ ηυηε, πμο δ εηπειπυιεκδ-αηηζκμαμθμφιεκδ εκέν-

βεζα εκυξ ηέημζμο ναδζεκενβμφ πδιζημφ ζημζπείμο ιπμνεί ηαζ πνμζαάθεζ 

π.π. ηδκ θςημβναθζηή πθάηα, επεζδή αηνζαχξ εηηυξ απυ ημ ιένμξ ηδξ ηα-

εανήξ εκένβεζαξ πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο πμο θένεζ, έθηεζ ιαγί ηδξ 

ηαζ δθεηηνυκζα πμο ανίζηεζ ζηδκ πμνεία ηδξ, ηα μπμία δθεηηνυκζα 

θένμοκ ιάγα, ή αηυιδ ηαζ θςηυκζα ιάγαξ (ιζηνμΰθδ δδθαδή πμο ιπμνεί 

ηαζ έθηεζ ημ θςξ). Δλαζηίαξ ηδξ ιάγαξ αοηήξ πέθημοκ πάκς ζηδκ 

θςημβναθζηή πθάηα ηαζ αθήκμοκ εηεί ημ απμηφπςιά ημοξ. Δλαζηίαξ ημο 

ιεβάθμο θμνηίμο ημοξ ζε εκένβεζα πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ, αθθά ηαζ 

ηδξ έθλδξ-άπςζήξ ηςκ, ιπμνμφκ ηζ επζδνμφκ ζημκ βφνς ημοξ πχνμ, ιέζα 

ζημ πεδίμ ημοξ. 
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12. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκα-

ηνο, ζηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ηνπ, θαη ζηελ ζπλέ-

ρεηα ησλ δύν επηκέξνπο θπκάησλ ζηελ θάζε ηεο άπσζήο ησλ. 

Η δεκηνπξγία ηεο νξζήο γσλίαο εμαηηίαο ηεο άπσζεο κεηαμύ ησλ 

ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Η εμήγεζε ηεο αύμεζεο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο θαη θίλεζεο 

κεηαμύ ησλ θπκάησλ.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζπρλόηεηαο ελόο θύκαηνο. 

Η εμήγεζε ελόο θύκαηνο όηαλ ζπκπεξηθέξεηαη σο δηακήθεο θαη ό-

ηαλ ζπκπεξηθέξεηαη σο εγθάξζην. 

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηζρύνο ελόο θύκαηνο. 

 

 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζηα επυιεκα ηεθάθαζα είκαζ ακάβηδ κα 

εοιδεμφιε πάθζ ηαζ κα «λεηαεανίζμοιε» ηδκ πενίπηςζδ ημο 

ζπδιαηζζιμφ ηδξ μνεήξ βςκίαξελαζηίαξ ηδξ άπςζδξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Αξ δμφιε ηάπμζα ζπεηζηά:   

 

α) ημ πνχημ αζαθίμ ιαξ ιε ηίηθμ: «Ζ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ 

ημο ηυζιμο, Α΄ Φάζδ», ζηδκ εκυηδηα 21, ακαθέναιε ηαζ ελδβήζαιε ηα 

ελήξ: 

«21. Ζ ελήβδζδ ημο δθεηηνζημφ αθθά ηαζ δ ελήβδζδ ημο ιαβκδηζημφ 

ηφιαημξ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ εκκμίαξ ημο εβηάνζζμο ηφιαημξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ εκκμίαξ ημο δζαιήημοξ ηφιαημξ. 

«… Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ εβηάνζζμ ηφια. πςξ θαίκεηαζ 

ηαζ ζηδκ εζηυκα 21, ημ ιεηαααθθυιεκμ δθεηηνζηυ ηαζ ημ ιεηαααθθυιεκμ 

ιαβκδηζηυ πεδίμ πμο απμηεθμφκ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ ηάεεηα 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηάεεηα πνμξ ηδ δζεφεοκζδ δζάδμζδξ ημο ηφιαημξ. 
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Δπμιέκςξ ηαζ ηα δφμ ηφιαηα είκαζ εβηάνζζα. Σα δφμ ηφιαηα έπμοκ 

ηδκ ίδζα ηαπφηδηα δζάδμζδξ c = 3 ∙ 10
8
m/sec (ηαπφηδηα ημο θςηυξ) ηαζ 

ηδκ ίδζα ζοπκυηδηα. 

Ζ δζαθμνά ημοξ απυ ηα ιδπακζηά ηφιαηα είκαζ υηζ, εκχ ζημ ιδπακζηυ 

ηφια ιεηααάθθεηαζ διζημκμεζδχξ ιε ημ πνυκμ (ηαζ ηδκ απυζηαζδ) δ απμ-

ιάηνοκζδ, ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ιεηααάθθεηαζ δ ηζιή ηδξ έκηαζδξ 

Δ ημο δθεηηνζημφ πεδίμο ηαζ δ ακηίζημζπδ ηζιή ηδξ έκηαζδξ ημο ιαβκδηζ-

ημφ πεδίμο Β. 

Ο Maxwell ήηακ μ πνχημξ πμο έδεζλε υηζ αοηέξ μζ δζαηαναπέξ δζαδίδμ-

κηαζ ιε ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ, δδθαδή ιε 300.000 km/s». 

«Φοζζηή» Β΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Αθελάηδξ Νίημξ, Αιπαηγήξ 

ηαφνμξ, Γημοβημφζδξ Γζχνβμξ, Κμοκημφνδξ Βαββέθδξ, Μμζπμαίηδξ 

Νίημξ, Οααδίαξ άαααξ, Πεηνυπεζθμξ Κθεμιέκδξ, αιπνάημξ Μεκέθαμξ, 

Φαθίδαξ Ανβφνδξ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ημο Τ-

πμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζ-

ημφημ), ζεθ. 262-263.  

 

Δπίζδξ: 

«2.4.175. Ηιεθηξνκαγλεηηθό θύκα 

Σα οπυ ημο παθθυιεκμο δθεηηνζημφ δζπυθμο εηπειπυιεκα ηαοημπνυ-

κςξ δφμ ηφιαηα, έκα δθεηηνζηυ ηαζ έκα ιαβκδηζηυ, δζαδίδμκηαζ ιε ηδκ 

αοηήκ ηαπφηδηα, είκαζ αθθδθέκδεηα ηαζ ηαθμφκηαζ δθεηηνμιαβκδηζηυ 

ηφια.  

Σα δφμ εκαθθαζζυιεκα πεδία, δθεηηνζηυ ηαζ ιαβκδηζηυ απμηεθμφκ ημ 

δθεηηνζηυ πεδίμ. 

Σα ακφζιαηα ε ηαζ Ζ ηδξ έκηαζδξ ηςκ δομ, πεδίςκ είκαζ πάκημηε 

ηάεεηα ιεηαλφ ηςκ, ιεηααάθθμκηαζ δε διζημκμεζδχξ (ζπ. 2.4.175). 
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«ΜΔΘΟΓΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΦΤΗΚΖ-ΥΖΜΔΗΑ» ζφιαμοθμξ επζηο-

πίαξ. Γεκζηή επζιέθεζα: Γδι. Κνέιμξ (ηαεδβδηήξ Αιενζηακζημφ Κμθθε-

βίμο Θδθέςκ). οκηαηηζηή Δπζηνμπή: Νζη. . Μάνβανδξ, Βαζ. Μυζαθμξ, 

Γεχνβ. Ονθακμοδάηδξ, Μανία ηαονζκμφ (Καεδβδηαί Φοζζηήξ-

Υδιείαξ). Δπζιέθεζα εηδυζεςξ: Γζμκ. Η. Σζμονάηδξ. Δηδυζεζ «ΑΤΛΟ», 

Αεήκα, ζεθ. 450. 

 

Η μεηάθραζη ζηην δημοηική γλώζζα έγινε από ηον σποθαινόμενο κ. 

Δράκο Χαράλαμπο ηοσ Θεοθίλοσ. 
 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ δομ εκενβεζχκ, δδθ. ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ έπμοιε ηδκ παναβςβή ημο θςηυξ, έπμοιε αοηυ πμο ακαθένεζ δ 

εζηυκα ςξ δθεηηνζηυ ηφια, επεζδή αοηά θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά 

θμνηία. 

Λέιε δδθαδή υηζ βζα κα παναπεεί ημ δθεηηνζηυ ηφια, ζδιαίκεζ υηζ 

θένεζ δθεηηνζζιυ, δδθαδή θένεζ ηαζ ηα δφμ είδδ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ βζ’ 

αοηυ ηαζ θαίκεηαζ ςξ θςξ. Αοηυ πάθζ ζδιαίκεζ υηζ έπμοιε ηδκ έθλδ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ εζδχκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ: εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ιε εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα ιε ανκδηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ 

ηδκ ζοκέπεζα αημθμοεεί άπςζδ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

ηαζ ηυηε έπμοιε ηδκ ιδ παναβςβή θςηυξ ή ηδκ παναβςβή ζηυημοξ, αθθά 

ηαζ ηδκ ελήβδζδ υηζ ημ θςξ δζαδίδεηαζ ηαηά ηαάκηα εκένβεζαξ, ηαηά πμζά 

εκένβεζαξ ηαζ δεκ είκαζ ζοκεπυιεκδ ιεηάδμζδ εκένβεζαξ, αθθά δζαηεημι-

ιέκδ (ηαηά ηαάκηα ιεηάδμζδ). 

ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηα μπμία 

απςεμφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (εθυζμκ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ είκαζ ηα ζζπονυηενα ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηα αζεεκέζηενα), έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ δφμ ηοιάηςκ 

πμο είκαζ ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ, επεζδή αηνζαχξ απςεμφκηαζ, ελ μο ηαζ δ 

ηαεεηυηδηά ημοξ (αοηυ πμο ακαθένμοκ ηα αζαθία υηζ έπμοιε δφμ ηφιαηα: 

έκα δθεηηνζηυ ηαζ έκα ιαβκδηζηυ). ηδκ μοζία έπμοιε ημκ δζαπςνζζιυ 
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ημο εκυξ ηφιαημξ ζε δφμ: ζε έκα ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

ζε έκα άθθμ ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

 

2) Λέιε θμζπυκ υηζ ημ δθεηηνζηυ ηφια ηαζ ημ ιαβκδηζηυ ηφια είκαζ ηά-

εεηα ιεηαλφ ημοξ ηαζ υηζ ελαζηίαξ αοημφ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ 

εβηάνζζμ ηφια. 

φιθςκα ηαζ ιε υζα ακαθέναιε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, θέιε 

ηχνα υηζ υζμ πενζζζυηενδ ιάγα θένμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα (ηδκ μπμία 

έθημοκ, ηυζμ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, υζμ ηαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ), ηυζμ πζμ πμθφ ελαζηείηαζ αοηή δ άπςζή ιεηαλφ 

ημοξ, ηαζ ηυζμ πζμ πμθφ ηα δφμ αοηά ηφιαηα ηείκμοκ κα θηάζμοκ ζηδκ 

βςκία ηςκ 90
μ
 ή αθθζχξ κα βίκμοκ απμθφηςξ ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ. 

Ακηίεεηα, ακ αθαζνεεεί ζηαδζαηά δ ιάγα απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηυηε 

ηα ηφιαηα αοηά εα ιείκμοκ πθέμκ ςξ ηαεανά ηφιαηα, ςξ ηαεανά εκεν-

βεζαηά ηφιαηα. Συηε ηα ηφιαηα αοηά δζαδίδμκηαζ ζε εοεεία ζπεδυκ, ή αθ-

θζχξ ζε ακμζπηή ηαιπφθδ (εθυζμκ έπμοιε ιυκμκ ημ γεφβμξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ, πςνίξ αοηά κα έθημοκ φθδ), μπυηε επεζδή δεκ θένμοκ φθδ, χζηε 

κα ηδκ απςεήζμοκ ηαζ κα ζπδιαηζζηεί δ βςκία  πμο ηείκεζ πνμξ ηζξ 90
μ
, 

δζαδίδμκηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ακμζπηήξ ηαιπφθδξ ηαζ θέβμκηαζ ηυηε 

δζαιήηδ ηφιαηα».      

 

α) Δπίζδξ, ακαθέναιε ηα ελήξ: 

«Ζ ακαθοηζηυηενδ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ μνεήξ βςκίαξ ηαζ ηδξ 

πενζζηνμθήξ ζημ εβηάνζζμ ηφια. 

Να εοιδεμφιε θίβμ ηδκ δδιζμονβία ηδξ μνεήξ βςκίαξ ζηα ηφιαηα.  

ηδκ θάζδ υιςξ ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηυηε, έπμοιε ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ υπζ ιυκμκ απθά κα απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ αθθά ηαζ κα δδιζμονβμφκ ιζα μνεή βςκία ιεηαλφ 

ημοξ. Αοηή δ νξζή γσλία δδιζμονβείηαζ ιυκμκ ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ 

ηςκ παναπάκς εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ επεζδή αοηά ηείκμοκ ιεκ κα απμιαηνφκμκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ ηαζ απςεμφκηαζ ηαζ ηυηε ημ έκα είδμξ ζυκηςκ θεφβεζ πνμξ ηδκ ιζα 

ηαηεφεοκζδ εκχ ημ άθθμ είδμξ ζυκηςκ απμιαηνφκεηαζ πνμξ ηδκ άθθδ ηα-

ηεφεοκζδ. Σδκ επυιεκδ θάζδ υιςξ ελαζηείηαζ δ ιεηαλφ ημοξ έθλδ (υηακ 

ανεεμφκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ) ηαζ ηυηε έθημκηαζ ηαζ πθδ-

ζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. ιςξ, ζηδκ ζοκέπεζα ελαζημφκηαζ ζζπονυηενα ηα 

μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ) ηαζ έ-

πμοιε ηδκ ιεηαλφ ημοξ άπςζδ πμο ηα ακαβηάγεζ κα δδιζμονβμφκ ιεηαλφ 

ημοξ ιζα απυζηαζδ βςκίαξ 90 ιμζνχκ (μνεή βςκία).   

Χξ εδχ έηζζ ελδβήζαιε υηζ θεζημονβμφκ ηα ηφιαηα ημο θςηυξ. 

ιςξ, ιυθζξ παναπάκς ιζθήζαιε βζα ζοπκυηδηα ηαζ βζα πενίμδμ ηςκ 

δθεηηνμιαβκδηζηχκ αοηχκ ηοιάηςκ αθεκυξ, αθθά ηαζ βζα εβηάνζζα πμ-

νεία ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ ηοιάηςκ αθεηένμο. 
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Γζα κα ζοιααίκεζ υιςξ δ ζοπκυηδηα ηαζ δ πενίμδυξ ηςκ αθεκυξ, αθθά 

ηαζ δ εβηάνζζα πμνεία ημοξ αθεηένμο, ζοιααίκεζ ημ ελήξ: 

Σμ ηάεε δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ημο θςηυξ θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα. 

Αοηά υηακ ελαζημφκ ημ μιχκοιμ ιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ, ζηδκ θάζδ πμο 

ανίζημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηυηε ημ έκα απςεεί ημ άθ-

θμ. Καηά ηδκ άπςζή ημοξ αοηή δδθαδή ελακαβηάγεηαζ ημ ηφια απμηε-

θμφιεκμ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ κα θένεζ ιζα πθήνδ πενζζηνμθή. Με άθθα θυβζα 

ημ ηφια ηαεχξ πνμπςνάεζ πενζζηνέθεηαζ ζοβπνυκςξ ελαζηίαξ αοηήξ ηδξ 

ζδζυηδηαξ-άπςζδξ ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζζιμφ ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο υηακ απςεμφκηαζ, ζοκεπχξ, κα πενζζηνέθμκηαζ 

ηζυθαξ (εηηεθχκηαξ ζοκεπυιεκεξ διζπενζζηνμθέξ), ζοβπνυκςξ. Καζ δ 

ζδζυηδηα αοηή ημο ιαβκδηζζιμφ-δθεηηνμιαβκδηζζιμφ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνμηφπηεζ, υπςξ ελδβήζαιε, απυ ημ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, εκχ ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζδ 

ιεηαλφ ηςκ, δεκ δζαθφμκηαζ, δεκ δζαζημνπίγεηαζ ηαζ δεκ δζαθφεηαζ ημ 

δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια θςηυξ, ελαζηίαξ ηδξ έθλδξ πμο είκαζ ζζπονυηενδ 

ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ πάθζ έθημκηαζ η.μ.η. 

ζμ υιςξ ζζπονυηενμ είκαζ αοηυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηυζμ βνδβμνυηενα αοηά 

απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηυηε ηυζμ βνδβμνυηενα εηηεθμφκ ιζα 

πενζζηνμθή ημοξ ζηδ ιμκάδα πνυκμο, πμο εκ πνμηεζιέκμο βζα ημ θςξ 

είκαζ εθαπζζηυηαηδ. Έηζζ, ακάθμβα ιε ημ θμνηίμ ημοξ πνμηφπηεζ ακάθμβδ 

αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ πενζζηνμθήξ ημοξ ζηδκ ιμκάδα πνυκμ. 

Δπίζδξ, υζμ πζμ θζβυηενδ ιάγα έθημοκ, ζοιπενζθένμκηαζ ςξ δζαιήηδ 

ηφιαηα ηζ μθζβυηενμ ζακ εβηάνζζα, εκχ υηακ αολάκμοκ ηδκ ιάγα ημοξ 

(έθημοκ πενζζζυηενδ ιάγα) ηυηε ζοιπενζθένμκηαζ πενζζζυηενμ ζακ 

εβηάνζζα ηφιαηα. Δλαζηίαξ αοημφ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ημ ιεκ πθάημξ 

ημο ηφιαημξ δείπκεζ ηδκ ζζπφ-δφκαιδ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, 

εκχ δ απυζηαζδ ημο πθάημοξ ημο ζε ιέηνδζδ ζδιαίκεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ 

ιάγαξ πμο θένεζ ημ ηφια. Γζαηί, υζμ πενζζζυηενδ ιάγα θένεζ ηυζμ 

αολάκεζ ημ πθάημξ ημο ζε ιέηνδζδ (δεκ ιζθάιε βζα ηζξ ημνοθέξ ημο 

πθάημοξ ημο, αθθά βζα ηδκ ιέηνδζή ημο πάκς ζε ιζα ιζηνμηθίιαηα). 

Αοηά θμζπυκ είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηφιαημξ: ημ πθάημξ ημο, αθθά 

ηαζ δ ιέηνδζδ ημο πθάημοξ ημο πάκς ζε ιζηνμηθίιαηα. 

 

Δπμιέκςξ, υζμ ζζπονυηενα είκαζ ηα θμνηία ή δ εκένβεζα ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ εκεν-

βεζαηυ ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηυζμ βνδβμνυηενα βίκεηαζ ηαζ δ ηάεε 

πθήνδξ πενζζηνμθή ημοξ ζηδ ιμκάδα πνυκμο ηαζ ηυηε ηυζμ ποηκυηενεξ 

είκαζ μζ δδιζμονβμφιεκεξ ημζθίεξ ηαζ υνδ ηαηά ηδκ πμνεία ημο. Απυ εδχ 

ελδβείηαζ ηαζ πνμηφπηεζ υηζ υζμ ποηκυηενεξ είκαζ μζ ημζθίεξ ηαζ ηα υνδ 

ιεηαλφ ημοξ, ηυζμ ορδθυηενδξ εκένβεζαξ είκαζ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφ-

ια (=εκενβεζαηυ ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ εκ πνμηεζιέκς).  
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Με άθθα θυβζα, ημ παναβυιεκμ εκενβεζαηυ ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

(ζεζζιζηυ ηφια η.θπ.) δεκ είκαζ δζζδζάζηαημ, αθθά ηνζζδζάζηαημ ηαζ πενζ-

ζηνέθμκηαζ μζ δφμ ηφνζμζ αναπίμκέξ ημο πμο θένμοκ μ ιεκ έκαξ 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ μ άθθμξ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Να ελδβήζμοιε αηυιδ, ηαηά ηδκ παναπάκς έκκμζα, υηζ ζηδκ πναβια-

ηζηυηδηα δδθαδή μζ ημζθίεξ ηαζ ηα ορχιαηα ζημ ηφια δεκ δδιζμονβμφκ 

μλείεξ βςκίεξ (υπςξ ζοκδείγεηαζ κα απεζημκίγμκηαζ ζημ ηφια), αθθά δδ-

ιζμονβμφκ ηαιπφθεξ, ζακ ζπείνεξ εκυξ εθαηδνίμο).  

Γζα ηδκ αηνίαεζα, υηακ έκα εθαηήνζμ ημ ζοιπζέγμοιε ηαζ μζ ζπείνεξ 

ημο ζοιποηκχκμκηαζ ηυηε ηυζμ ιεβαθφηενδ εκένβεζα αοηυ πανάβεζ ιέζα 

ημο, επεζδή αηνζαχξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο θένεζ δ ιάγα ημο απςεμφκηαζ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ) ηαζ ηείκεζ κα απθςεεί. ηακ υιςξ ημ ηεκηχζμοιε ανηεηά 

πάθζ ηείκεζ κα ζοζπεζνςεεί ηζ απμηηάεζ επίζδξ εκένβεζα, επεζδή αηνζαχξ 

ηυηε ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ 

ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ εηενχκοιμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ (πμο είκαζ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ έθλδξ) ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Αοηή δ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ 

ηφια ηαζ δ πενζζηνμθή ημοξ, ιμζάγεζ ιε ημ ελήξ: Ακ πάνμοιε δφμ μιχκο-

ιμοξ πυθμοξ εκυξ ιαβκήηδ ηαζ ημοξ θένμοιε ημκηά ημκ έκακ ιε ημκ 

άθθμκ (ιε ημ πένζ ιαξ) εα δμφιε υηζ δεκ απςεμφκηαζ απθά, αθθά ηείκμοκ 

κα πενζζηναθμφκ ζοβπνυκςξ ιεηαλφ ημοξ. Ακ υιςξ ζοκέπζγε κα ελα-

ζημφκηακ ζοκεπχξ ημ ίδζμ αοηυ μιχκοιμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ, ηυηε δ 

πενζζηνμθή ημο ιαβκήηδ ιαξ (ή ηςκ ιαβκδηχκ ιαξ) εα ζοκεπίγμκηακ ηζ 

αοημί εα εηηεθμφζακ ιζα πθήνδ πενζζηνμθή ιεηαλφ ημοξ. Ακ υιςξ μ 

έκαξ απυ αοημφξ ήηακ ζζπονυηενμξ, αοηυξ ηυηε εα απςεμφζε ημκ 

αζεεκέζηενυ ημο ζζπονυηενα, μπυηε μ ιζηνυηενμξ ή μ αζεεκέζηενμξ εα 

πενζζηνέθμκηακ ζοκέπεζα. 
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13. Η εμήγεζε ηεο απμνκείσζεο ηεο απόζηαζεο ησλ δύν θηλεηώλ 

κεηαιιηθώλ πιαθώλ ελόο ππθλσηή, όηαλ απμνκεηώλνπκε ηελ ηάζε 

ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιώκαηνο Thomson.  

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαγόκελνπ θύκαηνο.  

Ο ππνινγηζκόο ηεο θξίζηκεο απόζηαζεο εδώ, κεηαμύ ησλ 

ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ 

ειεθηξνλίσλ ζηηο πιάθεο ηνπ ππθλσηή. 

 

 

Γζα κα ηαηαθάαμοιε ηαθφηενα ημ ηεθάθαζμ αοηυ, πνέπεζ κα ακαηνέ-

λμοιε θίβμ ζημοξ ποηκςηέξ. Απυ εηεί εα λεηζκήζμοιε βζα κα θηάζμοιε 

εδχ, ζημκ ηφηθςια Thomson. 

 

 
 
Οη ποθκςηέξ είκαη έκα από ηα ζημηπεία ηςκ ειεθηνηθώκ θοθιςμάηςκ. ημοξ πο-

θκςηέξ, ημ μέγεζμξ ηςκ μεηαιιηθώκ πιαθώκ θαη ε μεηαλύ ημοξ απόζηαζε είκαη 

θαζμνηζηηθμί πανάγμκηεξ γηα ηεκ πμζόηεηα ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο πμο μπμνμύκ κα 

απμζεθεύζμοκ. 

 

«…Σμ πμζυ ημο θμνηίμο πμο ιπμνεί κα απμεδηεοηεί ζηδ δζάηαλδ, ιε 

δεδμιέκδ δζαθμνά δοκαιζημφ (ηάζδ), μκμιάγεηαζ πςνδηζηυηδηα. Δλανηά-

ηαζ απυ ημ ειααδυ ηςκ πθαηχκ ηαζ ηδ ιεηαλφ ημοξ απυζηαζδ…» 

Ζ εζηυκα απυ ημ αζαθίμ: «ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., 

απυ KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ  4, ζεθ. 

674. 

 

Δπεμεγήζεηο:   

Ζ ιεηαθθζηή πθάηα ημο ποηκςηή πμο ζοκδέεηαζ ιε ημκ εεηζηυ ημο 

πυθμ ή ημκ πυθμ ηδξ ακυδμο θμνηίγεηαζ απυ ηδκ άκμδμ ιε ημ ιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ πνςημκίςκ ηδξ ακυδμο. Γζ’ αοηυ θένεζ ηαζ εεηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ, θυβς ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (=δθεηηνυκζα ιε ηφνζμ ιαβκδηζηυ-
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δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ αοηυ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ) ηδξ 

ακυδμο. 

Ζ ιεηαθθζηή πθάηα ημο ποηκςηή πμο ζοκδέεηαζ ιε ημκ ανκδηζηυ ημο 

πυθμ ή ημκ πυθμ ηδξ ηαευδμο θμνηίγεηαζ απυ ηδκ ηάεμδμ ιε ημ ιαβκδ-

ηζηυ θμνηίμ ηςκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (=δθεηηνυκζα ιε ηφνζμ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ αοηυ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ) 

ηδξ ηαευδμο.  

 

Γκςνίγμοιε υηζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. Έηζζ, 

βζ’ αοηυ ημ θυβμ ηαζ ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηδξ ιζαξ πθάηαξ ημο 

ποηκςηή έθημκηαζ ιε ηα ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ άθθδξ πθάηαξ ημο 

ποηκςηή. Οζ δφμ πθάηεξ ηυηε έθημκηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ (αθμφ ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ θένμοκ ςξ ζζπονυηενμ θμνηίμ 

ημοξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ, ημ μπμίμ έθηεηαζ ιε ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο θένεζ δ πθάηα αοηή ημο ποηκςηή. 

Έηζζ έθημκηαζ αιμζααία ιε ηδκ πθάηα αοηή ημο ποηκςηή ηαζ ηδκ 

ιεηαηζκμφκ, ή ηδκ έθημοκ, υπςξ αοηά ελαζημφκ ιεηαλφ ημοξ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηδξ άθθδξ-βεζημκζηήξ πθάηαξ).   

 

Ακηίεεηα, ακ μζ δφμ αοηέξ πθάηεξ ημο ποηκςηή ένεμοκ πμθφ ημκηά, α-

πςεμφκηαζ, επεζδή ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηα ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. Δλ 

αοημφ ηαζ ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα ζυκηα ηςκ δθεηηνμ-

κίςκ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. Δλαζηίαξ ηδξ άπςζήξ ηςκ αοηήξ, 

απςεμφκηαζ ηαζ μζ δφμ πθάηεξ ημο ποηκςηή (αθμφ ηα ζυκηα ηςκ δθεηηνμ-

κίςκ θένμοκ ςξ ζζπονυηενμ θμνηίμ ημοξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ημ μπμίμ έθηεηαζ ιε ημοξ ε-

ζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένεζ δ 

πθάηα αοηή ημο ποηκςηή. Έηζζ έθημκηαζ αιμζααία ιε ηδκ πθάηα αοηή 

ημο ποηκςηή ηαζ ηδκ ιεηαηζκμφκ, ή ηδκ έθημοκ, υπςξ αοηά ελαζημφκ 

ιεηαλφ ημοξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηδξ άθθδξ-βεζημκζηήξ πθάηαξ). 

 

Ακ θμζπυκ ζηα άηνα εκυξ ποηκςηή, ημο μπμίμο ηα δφμ απέκακηζ 

επίπεδα πεδία-πθάηεξ ημο κα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκδεμφκ, ηυηε πανάβεηαζ 

αολμιείςζδ ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ πθαηχκ-επζπέδςκ ημο 

ποηκςηή ιαξ (ιεηαλφ ηςκ δφμ πθαηχκ ημο) ακάθμβα ιε ηδκ έκηαζδ ηαζ 

ηδκ ηάζδ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ πμο δζένπεηαζ απυ αοηέξ. Αοηυ 

ζοιααίκεζ επεζδή υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ζζπφξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ 

πμο οπάνπεζ ζημ δθεηηνζηυ ηφηθςια, ηυζμ επίζδξ ζζπονυηενδ είκαζ δ 

απςζηζηή δφκαιδ ιε ηδκ μπμία απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα ζυκηα ηςκ 
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πνςημκίςκ ιε ηα ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ακηίζημζπα ζηζξ 

δφμ πθάηεξ-μπθζζιμφξ ημο.  

 

ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, υηακ δδθαδή αολάκεηαζ ημ νεφια πνμξ 

ημοξ μπθζζιμφξ ημο, ηυηε έπμοιε ακηίζημζπα πζμ πμθθά ζυκηα πνςημκίςκ 

ηαζ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία θηάκμοκ ζηζξ δφμ αοηέξ πθάηεξ ημο, ηα 

μπμία απςεμφκηαζ ζζπονυηενα (επεζδή είκαζ πζμ πμθθά). Απμηέθεζια μζ 

πθάηεξ ημο ποηκςηή κα απμηθίκμοκ, κα ακμίβμοκ αηυιδ πενζζζυηενμ. 

Ακ υιςξ ηα θμνηία αοηά πμο πανέπμοιε ζηζξ πθάηεξ ημο ποηκςηή 

είκαζ ιζηνυηενδξ ηάζδξ, ηυηε έπμοιε θζβυηενδ θυνηζζδ ιε ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ ιε ζυκηα δθεηηνμκίςκ (ηαζ ηεθζηά ιε εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ακηίζημζπα), μπυηε 

ελαζηείηαζ αζεεκέζηενμ ηαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

άπςζήξ ηςκ, μπυηε μζ δφμ αοηέξ πθάηεξ ημο ποηκςηή απςεμφκηαζ 

θζβυηενμ ιεηαλφ ημοξ. (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ πάκημηε 

απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, μπυηε πάκημηε εα οπάνπεζ ιζα μνζζιέκδ 

απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ πθαηχκ-μπθζζιχκ ημο ποηκςηή. 

 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ηνίζζιδξ απυζηαζδξ εδχ, ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ εηεί υ-

πμο μζ δφμ πθάηεξ ημο ποηκςηή δεκ έθημκηαζ, αθθά ηαζ δεκ απςεμφκηαζ. 

Αοηυ βίκεηαζ αέααζα ζε ζοκάνηδζδ ιε ηα θμνηία πμο πανέπμοιε ζημ ηφ-

ηθςια. 
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14. Κύθισκα Thomson. 

Η εμήγεζε πνπ ην πελίν έιθεη ηα ηόληα πξσηνλίσλ θαη ηα ηόληα ε-

ιεθηξνλίσλ, κε ηζρπξόηεξε έιμε, ζε ζύγθξηζε κε ην επζύγξακκν 

κέξνο ελόο ειεθηξηθνύ αγσγνύ. 

Η εμήγεζε όηη ζηηο ζπείξεο απμάλεη ην ειεθηξηθό θνξηίν.  

Η δεκηνπξγία ησλ καγλεηηθώλ πόισλ ζην πελίν. 

Η δεκηνπξγία ησλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ. 

Γηαηί δηαθόπηεηαη ε ηάζε ζην θύθισκα Thomson.  

Γηαηί δελ κπνξεί λα θνξηηζηεί άιιν ην θύθισκα Thomson θαη 

γηαηί επίζεο δελ κπνξεί λα θνξηηζηεί επ’ αόξηζηνλ ε κπαηαξία ηνπ 

απηνθηλήηνπ καο όηαλ ζπλδέεηαη ζην ειεθηξηθό ξεύκα.  

Η αξρή ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίδξαζεο ζην ειεθηξηθό θύθισκα 

Thomson.  

Η εμήγεζε ηεο αιιαγήο ηεο πνιηθόηεηαο ζηνλ ππθλσηή. 

Η έλλνηα θαη εμήγεζε ηνπ επαβςβζημφ νεφιαημξ υηακ θέβεηαζ «επίξ-

ξεπκα απνθαηάζηαζεο» ηαζ υηακ θέβεηαζ «επίξξεπκα δηαθνπήο». 

 

 

 

«Ηιεθηξηθαί ηαιαληώζεηο 

Καθμφκηαζ δθεηηνζηαί ηαθακηχζεζξ εκαθθαζζυιεκα νεφιαηα πμθφ ιε-

βάθδξ ζοπκυηδημξ, ήημζ άκς ηςκ 15.000 ηφηθςκ ακά δεοηενυθεπημκ. 

Παξαγσγή ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ. 

Αζ δθεηηνζηαί ηαθακηχζεζξ πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ εηθυνηζζζκποηκςημφ 

(πςνδηζηυηδημξ) εκηυξ ηοηθχιαημξ, ημ μπμίμκ πενζθαιαάκεζ πδκίμκ (αο-

ηεπαβςβή). Σμ ηφηθςια ημφημ, ημ μπμίμκ πενζθαιαάκεζ ποηκςηήκ ηαζ 

πδκίμκ (ζπ. 2.4.168.) ηαθείηαζ ηφηθςια Thomson.  

 

 
 

Φμνηίγμκηεξ ημκ ποηκςηήκ (εββίγμκηεξ π.π. μθίβμκ ημοξ μπθζζιμφξ ημο 

δζα δφμ αβςβχκ, εονζζημιέκςκ οπυ ζοκεπή ηάζζκ), ζπδιαηίγεηαζ εζξ ημκ 

ιεηαλφ ηςκ μπθζζιχκ πχνμκδθεηηνζηυκ πεδίμκ. Δπεζδή υιςξ μζ δφμ 

μπθζζιμί είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιεηαλφ ηςκ δζα ημο πδκίμο, μ ποηκςηήξ 

ανπίγεζ κα εηθμνηίγεηαζ ηαζ ημ δθεηηνζηυκ πεδίμκ ελαζεεκίγεζ. Σμ 

παναβυιεκμκ νεφια, δζενπυιεκμκ δζα ημο πδκίμο, πανάβεζ ιζηνυκ 

ιαβκδηζηυκ πεδίμκ. ηακ μ ποηκςηήξ εηθμνηζζεή, ημ νεφια δζαηυπηεηαζ 

ηαζ ζοβπνυκςξ ηαηανβείηαζ ηαζ ημ ιαβκδηζηυκ πεδίμκ ημο πδκίμο. Ζ 
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ηαηάνβδζζξ υιςξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο δδιζμονβεί νεφια ελ 

αοηεπαβςβήξ μιυννμπμκ πνμξ ημ πνμδβμφιεκμκ. Σμ ελ αοηεπαβςβήξ 

νεφια πνμηαθεί θυνηζζζκ ημο ποηκςημφ ιε ακηίεεημκ υιςξ πμθζηυηδηα. 

Δπαημθμοεεί ηυηε κέα εηθυνηζζζξ ημο ποηκςημφ ηαζ ημ θαζκυιεκμκ εα 

επακαθαιαάκεηαζ δζανηχξ. 

Ζ πενίμδμξ ηδξ εκαθθαζζυιεκδξ ηάζεςξ ηςκ μπθζζιχκ ημο ποηκςημφ 

ή ημο εκαθθαζζμιέκμο νεφιαημξ, ημο δζαννέμκημξ ημ πδκίμκ, ηαθείηαζ ζ-

δζμπενίμδμξ ηδξ δθεηηνζηήξ ηαθακηχζεςξ ελανηάηαζ δε εη ηδξ πςνδηζηυ-

ηδημξ ημο ποηκςημφ ηαζ εη ημο ζοκηεθεζημφ αοηεπαβςβήξ ημο 

πδκίμο…». 

«ΜΔΘΟΓΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΦΤΗΚΖ-ΥΖΜΔΗΑ» ζφιαμοθμξ επζηο-

πίαξ. Γεκζηή επζιέθεζα: Γδι. Κνέιμξ (ηαεδβδηήξ Αιενζηακζημφ Κμθθε-

βίμο Θδθέςκ). οκηαηηζηή Δπζηνμπή: Νζη. . Μάνβανδξ, Βαζ. Μυζαθμξ, 

Γεχνβ. Ονθακμοδάηδξ, Μανία ηαονζκμφ (Καεδβδηαί Φοζζηήξ-

Υδιείαξ). Δπζιέθεζα εηδυζεςξ: Γζμκ. Η. Σζμονάηδξ. Δηδυζεζ «ΑΤΛΟ», 

Αεήκα, ζεθ. 445-446. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Να ακαθφζμοιε υιςξ ηα παναπάκς ιε ηδκ ζεζνά, επεζδή ζοβπνυκςξ 

πνέπεζ κα ακαηεθαθαζχκμοιε ηαζ ηδκ πνμδβμφιεκή ιαξ φθδ: 

 

Αξ πάιε αήια-αήια κα παναημθμοεήζμοιε ημ θαζκυιεκμ: 

1) «Φμνηίγμκηεξ ημκ ποηκςηήκ (εββίγμκηεξ π.π. μθίβμκ ημοξ μπθζζιμφξ 

ημο δζα δφμ αβςβχκ, εονζζημιέκςκ οπυ ζοκεπή ηάζζκ), ζπδιαηίγεηαζ εζξ 

ημκ ιεηαλφ ηςκ μπθζζιχκ πχνμκδθεηηνζηυκ πεδίμκ».  

Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ένπμκηαζ απυ ηδκ 

άκμδμ, ηαζ ηα ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ένπμκηαζ απυ ηδκ ηάεμδμ, 

ηαηαθήβμοκ ζηζξ δφμ πθάηεξ-μπθζζιμφξ ημο ποηκςηή ηαζ ημοξ μπμίμοξ 

θμνηίγμοκ (αθέπε παναπάκς εκυηδηα-ηεθάθαζμ). Ζ ηάζδ δδθαδή ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ ιεηαθένεηαζ ζημοξ μπθζζιμφξ ημο ποηκςηή. 

Έηζζ, ζημκ έκα μπθζζιυ ημο ποηκςηή έπμοιε ηα εεηζηά ζυκηα (υπςξ ηαζ 

ζημκ ακηίζημζπμ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ), εκχ ζημκ άθθμ έπμοιε ηα ανκδηζηά 

ζυκηα (υπςξ ζημκ ακηίζημζπμ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ). 

 

2) «Δπεζδή υιςξ μζ δφμ μπθζζιμί είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιεηαλφ ηςκ δζα 

ημο πδκίμο, μ ποηκςηήξ ανπίγεζ κα εηθμνηίγεηαζ ηαζ ημ δθεηηνζηυκ 

πεδίμκ ελαζεεκίγεζ». 

ηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ελαζηείηαζ άπςζδ 

ιεηαλφ ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία ζυ-

κηα έπμοκ θμνηίζεζ ακηίζημζπα ημοξ δφμ μπθζζιμφξ ημο. 

Έηζζ μζ ηζκδημί μπθζζιμί ημο ακμίβμοκ-απμηθίκμοκ, υπςξ ελδβήζαιε 

ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα. Ακ υιςξ δεκ μζ δφμ αοηέξ πθάηεξ-



53 

 

μπθζζιμί ημο ποηκςηή είκαζ ζηαεενέξ, ηυηε ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηδξ 

ιζαξ πθάηαξ-μπθζζιμφ απςεμφκηαζ ιε ηα ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ άθ-

θδξ πθάηαξ-μπθζζιμφ. 

Καεχξ υιςξ απςεμφκηαζ ιε πίεζδ ηα ζυκηα πνςημκίςκ απυ ηδκ ιζα 

πθάηα-μπθζζιυ ηαζ ηα ζυκηα δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ άθθδ πθάηα-μπθζζιυ 

ημο ποηκςηή, ηυηε ηαηαθήβμοκ ζημ πδκίμ. 

Ο θυβμξ πμο ηαηαθήβμοκ ζημ πδκίμ, είκαζ υηζ: 

ζ) Αοηυ ανίζηεηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ απυ ηδκ εζηία ηδξ 

άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ,  

ζζ) Σμ ζπήια ηςκ ζπεζνχκ ημο, επεζδή ηα ζυκηα πνςημκίςκ αθθά ηαζ ηα 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηαεχξ απςεμφκηαζ πενζζηνέθμκηαζ ηζυθαξ, 

μπυηε ηα πδκίμ θυβς ημο πενζζηνμθζημφ ημο ζπήιαημξ (ζπείναξ) 

ανίζηεηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ άπςζήξ ηςκ ζυκηςκ αοηχκ, ηζ έηζζ έθημκηαζ 

πζμ πμθθά ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ζυκηα δθεηηνμκίςκ απυ ημ πδκίμ. 

Δπμιέκςξ, υηακ απςεδεμφκ ηα απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα απθά ζυ-

κηα δθεηηνμκίςκ απυ ηζξ ζηαεενέξ επζθάκεζεξ-μπθζζιμφξ ημο ποηκςηή, 

ηαηαθήβμοκ ζημ πδκίμ, ημ μπμίμ ηαζ έθηεζ πάνα πμθθά ζυκηα πνςημκίςκ 

ηαζ ζυκηα δθεηηνμκίςκ θυβς ημο ζπήιαημξ ηςκ ζπεζνχκ ημο, πμο ζοιπί-

πημοκ ιε ηδκ δζεφεοκζδ ηίκδζδξ ηςκ ζυκηςκ αοηχκ, αθεκυξ, αθθά ηαζ 

θυβς ηδξ απμιαηνοζιέκδξ απυζηαζδξ ημο πδκίμο απυ ηδκ εζηία άπςζδξ 

ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (αθμφ απςεδεμφκ 

δδθαδή, ζηδκ ζοκέπεζα παφεζ κα αζηείηαζ ημ μιχκοιυ ημοξ ιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηαζ έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ), αθεηένμο. 

 

Συηε έθημκηαζ ζημ πδκίμ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ιε ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ δδιζμονβμφκ αφλδζδ ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ. 

ηδκ ζοκέπεζα, ηαεχξ έθημκηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ α-

πςεμφκηαζ. Συηε υιςξ, απςεμφκηαζ απυ ημοξ πχνμοξ ημο πδκίμο, ηζ αοηυ 

δδιζμονβεί ηχνα άπςζδ απυ ημκ πχνμ ημο πδκίμο, δδιζμονβεί άπςζδ α-

πθχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ απθχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ημ ηέκηνμ 

ημο πδκίμο πνμξ ηα δφμ ημο άηνα. Δηεί ηαεχξ απςεμφκηαζ ηα ζυκηα 

πνςημκίςκ πνμξ ημ έκα ιένμξ ημο πδκίμο θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ, εκχ πνμξ ημ άθθμ ιένμξ-πυθμ ημο πδκίμο απςεμφκηαζ ηα ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ ηαζ θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

Οζ πυθμζ αοημί παναιέκμοκ ζημ πδκίμ ηαζ δεκ ιεηαηζκμφκηαζ, επεζδή 

είκαζ μζ δφμ πζμ απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ ημο πδκίμο (αθμφ ζημ πδκίμ 

έθημκηαζ-εβηθςαίγμκηαζ πθήεμξ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ ζηα άηνα ημο, υπςξ ακαθέναιε). 

Έηζζ, ημ πδκίμ βίκεηαζ ιζα άθθδ δθεηηνζηή πδβή ιε δφμ πυθμοξ (ελαν-

ηχιεκδ υιςξ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ, απυ ημκ ποηκςηή, ηζ αοηυξ απυ ηδκ 

δθεηηνζηή πδβή). 

Έζης μ έκαξ πυθμξ ημο πδκίμο, μ πυθμξ ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 
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Καεχξ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενα ζυκηα πνςημκίςκ ηαηαθεάκμοκ εηεί 

(απςεμφιεκα απυ ηα μιχκοιά ημοξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ), βίκεηαζ ημ ελήξ: 

ημκ πυθμ ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (εεηζηυ πυθμ): 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζηα ζυκηα πνςημ-

κίςκ, αθμφ αολήζμοκ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημοξ απς-

εμφκ ηυηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, πμο ανίζημκηαζ ζημοξ ε-

ζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ ενπυιεκςκ ζημκ πυθμ αοηυκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ δθεηηνμκίςκ (=ηςκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία αοηά δθεηηνυκζα θένμοκ ηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ ημο πυθμο αοημφ). 

Απμηέθεζια, ηα ενπυιεκα ζυκηα πνςημκίςκ ζημκ πυθμζ αοηυ, κα απς-

εμφκηαζ, υηακ πθδζζάζμοκ πμθφ ζημκ πυθμ αοηυκ, ή ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

 

ημκ πυθμ ηςκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (ανκδηζηυ πυθμ): 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζηα ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ, αθμφ αολήζμοκ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημοξ 

απςεμφκ ηυηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, πμο ανίζημκηαζ ζημοξ 

εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ ενπυιεκςκ ζημκ πυθμ αοηυκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ 

πνςημκίςκ (=ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ηα μπμία αοηά δθεηηνυκζα θένμοκ 

ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, ηα μπμία απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο πυθμο αοημφ). 

Απμηέθεζια, ηα ενπυιεκα ζυκηα δθεηηνμκίςκ ζημκ πυθμζ αοηυ, κα α-

πςεμφκηαζ, υηακ πθδζζάζμοκ πμθφ ζημκ πυθμ αοηυκ, ή ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

 

Με ηζξ έθλεζξ-απχζεζξ ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ ζημοξ δφμ αοημφξ πυθμοξ ημο πδκίμο, έπμοιε ημ θαζκυιεκμ ημ πδκίμ 

κα θεζημονβεί ηζ αοηυ πθέμκ ζακ έκα είδμξ δθεηηνμιαβκήηδ. 

 

ηδκ ζοκέπεζα υηακ ηα ζυκηα δθεηηνμκίςκ απςεδεμφκ απυ ημκ πυθμ 

ηςκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, θηάκμοκ ζημκ άθθμ πυθμ ηςκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ. Δηεί ανπζηά θμνηίγμκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ ημοξ πυθμοξ απυ 

ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. ηδκ ζοκέπεζα υιςξ απςεμφκηαζ, επεζδή ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ζηα ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ), απςεμφκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. Έηζζ, ηα ζυκηα 

αοηά ηοηθμθμνμφκ απυ ημκ έκα πυθμ ημο πδκίμο πνμξ ημκ άθθμ. 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ βίκεηαζ ηαζ ιε ημκ άθθμ πυθμ ημο πδκίμο. 

Έηζζ δδιζμονβμφκηαζ μζ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο πδκίμο. 

Ακαθενυιεκμζ ζημ: «Δπεζδή υιςξ μζ δφμ μπθζζιμί είκαζ ζοκδεδειέκμζ 

ιεηαλφ ηςκ δζα ημο πδκίμο, μ ποηκςηήξ ανπίγεζ κα εηθμνηίγεηαζ ηαζ ημ 
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δθεηηνζηυκ πεδίμκ ελαζεεκίγεζ», παναηδνμφιε ηέθμξ, υηζ μ ποηκςηήξ αν-

πίγεζ κα εηθμνηίγεηαζ, επεζδή απςεμφκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημ-

κίςκ (πμο οπάνπμοκ ςξ ηφνζμ θμνηίμ ζηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ) ιε ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο οπάνπμοκ ςξ ηφνζμ θμνηίμ ζηα 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ), αθμφ ανίζημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ. 

 

3) «Σμ παναβυιεκμκ νεφια, δζενπυιεκμκ δζα ημο πδκίμο, πανάβεζ ιζ-

ηνυκ ιαβκδηζηυκ πεδίμκ». 

Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ έθλδ-άπςζδ ιεηαλφ ηςκ θμνηίςκ ηςκ δφμ πυθςκ. 

Οζ δφμ ιαβκδηζημί πυθμζ ημο πδκίμο έθημοκ ηχνα υθα ηα θμνηία πμο 

είκαζ εκηυξ ηςκ μνίςκ ελάζηδζδξ ημο θμνηίμο ημοξ ηαζ έηζζ μζ μπθζζιμί 

ημο ποηκςηή εηθμνηίγμκηαζ. 

Δπίζδξ, ηυηε μ ηάεε πυθμξ έθηεζ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα απυ ημκ άθθμκ 

πυθμ ηαζ έηζζ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναι-

ιχκ.  

Γζα ηζξ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ, ακαθενεήηαιε ηαζ ζηδκ πζμ 

πάκς εκυηδηα. 

 

4) «ηακ μ ποηκςηήξ εηθμνηζζεή, ημ νεφια δζαηυπηεηαζ ηαζ ζοβπνυ-

κςξ ηαηανβείηαζ ηαζ ημ ιαβκδηζηυκ πεδίμκ ημο πδκίμο». 

Αοηυ ζοιααίκεζ, επεζδή ημ πδκίμ έπεζ έθλεζ πθέμκ υθα ηα θμνηία απυ 

ημοξ μπθζζιμφξ ημο ποηκςηή ηαζ δ ηάζδ ημο έβζκε ίδζα ιε αοηή ημο νεφ-

ιαημξ πενίπμο. Συηε ηα ζυκηα ημο πδκίμο ελαζημφκ ηα μιχκοιά ημοξ ια-

βκδηζηά θμνηία πνμξ εηείκα, ηα ακηίζημζπά ημοξ, ημο δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ ηαζ έηζζ απςεμφκ πθέμκ ημ δθεηηνζηυ νεφια. Συηε έπμοιε 

δζαημπή ηδξ ηάζδξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ζημ ηφηθςια Thomson. 

Ακάθμβα ελδβήζαιε, βίκεηαζ ηαζ ιε ηδκ θυνηζζδ ηδξ ιπαηανίαξ πμο δεκ 

ιπμνεί κα βίκεηαζ επ’ αυνζζημκ. 

 

5) «Ζ ηαηάνβδζζξ υιςξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο δδιζμονβεί νεφια ελ 

αοηεπαβςβήξ μιυννμπμκ πνμξ ημ πνμδβμφιεκμκ. Σμ ελ αοηεπαβςβήξ 

νεφια πνμηαθεί θυνηζζζκ ημο ποηκςημφ ιε ακηίεεημκ υιςξ πμθζηυηδηα». 

Δζδζηυηενα βζα ημ παναπάκς ζοιπέναζια 5, κα ακαπηφλμοιε αηυιδ 

πζμ πμθφ ακαθοηζηά αοηυ βζα κα ημ ελδβήζμοιε ηαθφηενα. 

Γζ’ αοηυ αξ παναεέζμοιε ημ παναηάης απυζπαζια απυ ημ αζαθίμ 

«ΦΤΗΚΖ, Συιμξ 3Β», Γεκζηή Δπζιέθεζα Κςκ. Παπασςάκκμο: 

«178. Απηεπαγσγή 

5. Δξκελεία ησλ πεηξακάησλ 

α) ηδκ ηάεμδμ ηδξ θοπκίαξ Λ, οπάνπεζ ημ πδκίμ ιε ημκ ζζδενέκζμ πο-

νήκα (ζπ. 281). ηακ ηθείκμοιε ημ ηφηθςια, ημ νεφια δδιζμονβεί ζημ 

πδκίμ ζδιακηζηή ιαβκδηζηή νμή (ελαζηίαξ ημο ζζδενέκζμο πονήκα) πμο 

δζαπενκά υθεξ ηζξ ζπείνεξ ημο∙ έηζζ ζημ πδκίμ δδιζμονβείηαζ επαβςβζηυ 

νεφια, πμο δζαηδνείηαζ υζμ δζααζαάγμοιε νεφια. Σμ επαβςβζηυ νεφια 
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(πμο θέβεηαζ επίξξεπκα απνθαηάζηαζεο) έπεζ, ζφιθςκα ιε ημκ ηακυκα 

ημο Lenz θμνά ακηίεεηδ απυ ημ νεφια πμο δζααζαάγμοιε. Αοηυξ είκαζ μ 

θυβμξ πμο ημ νεφια πμο δζααζαάγμοιε ανβεί κα πάνεζ ηδκ ηακμκζηή ημο 

ηζιή. 

Δπεζδή, υιςξ, βζα κα βεκκδεεί ημ επαβςβζηυ νεφια, πνέπεζ κα οπάνπεζ 

ΔΖΓ απυ επαβςβή, ηαηαθαααίκμοιε, υηζ αοηή ακαπηφζζεηαζ αιέζςξ ιυ-

θζξ ηθείζμοιε ημ ηφηθςια (ελαζηίαξ ηδξ έκημκδξ ιαβκδηζηήξ νμήξ πμο 

δδιζμονβείηαζ ζηζξ ζπείνεξ ημο πδκίμο) ηαζ ιάθζζηα είκαζ ακηίεεηδ πνμξ 

ηδκ ηάζδ πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ πδβή, άνα ηαζ πνμξ ημ νεφια ηδξ 

πδβήξ ηαζ βζ’ αοηυ οπμαζαάγεζ ηδκ ηάζδ ζημοξ αηνμδέηηεξ ηδξ θοπκίαξ Λ1 

ηαζ έηζζ αοηή δεκ θςημαμθεί αιέζςξ ηακμκζηά. 

 

 
 

 

α) Με ηδ δζαημπή ημο νεφιαημξ, δ ηζιή ηδξ έκηαζήξ ημο δε ιδδεκίγεηαζ 

αηανζαία, αθθά ααειζαία. Δλαζηίαξ ηδξ απυημιδξ ιεηααμθήξ ηδξ έκηαζδξ, 

ιεηααάθθεηαζ απυημια ηαζ δ ιαβκδηζηή νμή ζημ πδκίμ ηζ έηζζ βεκκζέηαζ 

ζ’ αοηυ, επαβςβζηυ νεφια, ιε ακηίεεηδ θμνά, πμο θέβεηαζ επίξξεπκα 

δηαθνπήο (ζπ. 282). Δπεζδή βζα κα βεκκδεεί δθεηηνζηυ νεφια, πνεζάγεηαζ 

δθεηηνεβενηζηή δφκαιδ πμο δδιζμονβείηαζ ηαηά ηδ ιεηααμθή ηδξ 

ιαβκδηζηήξ νμήξ, ακαπηφζζεηαζ ζδιακηζηή ηάζδ απυ αοηεπαβςβή ζημοξ 

αηνμδέηηεξ ηδξ θοπκίαξ, μιυννμπδ ιε ηδκ ηάζδ ηδξ πδβήξ, πμο ηείκεζ κα 

δζαηδνήζεζ ηδκ ανπζηή ηζιή ηδξ έκηαζδξ ημο νεφιαημξ. Ζ έκημκδ 
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αηηζκμαμθία ηδξ θοπκίαξ δζανηεί επί ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, δδθαδή 

υζμ δζανηεί δ ιεηααμθή ηδξ ιαβκδηζηήξ νμήξ». 

 

 
 

«ΦΤΗΚΖ», Γεκζηή Δπζιέθεζα Κςκ. Παπασςάκκμο, Αηαδδιασημφ, ηα-

εδβδημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ Δ.Μ. Πμθοηεπκείμο, Αεήκα 1979, 

Συιμξ 3Β, ζεθ. 27-28. 

 

 

Η εμήγεζε ησλ παξαπάλσ, είλαη εμήο: 

 

Ζ ηαηάνβδζδ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ακαθέναιε παναπάκς, βίκεηαζ 

θυβς ηδξ άπςζδξ πμο αζηείηαζ απυ ημοξ πυθμοξ ημο πδκίμο ημο ηοηθχ-

ιαημξ Thomson, πνμξ ημ δθεηηνζηυ νεφια. Καεχξ υιςξ ηα μιχκοια ια-

βκδηζηά θμνηία απςεμφκηαζ, ηυηε έπμοιε ηδκ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ ηαηά ημ 

πζαζηί ζπήια. Γδθαδή: ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απυ ημκ έκακ πυθμ ημο 

πδκίμο, ημκ πυθμ α, απςεμφκ ηα ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ ηαζ ηαεχξ ηα απςεμφκ, ηαηαθαιαάκμοκ ηυηε ημκ μπθζζιυ α 

ημο ποηκςηή. Σα ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ημκ άθθμκ πυθμ ημο πδκίμο, 

ημκ πυθμ α, απςεμφκ ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ 

ηαζ ηαεχξ ηα απςεμφκ, ηαηαθαιαάκμοκ ηυηε ημκ μπθζζιυ α ημο 

ποηκςηή.  

ηακ απςεδεμφκ ηα ζυκηα ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ, ηυηε παφεζ ηαζ δ 

αολδιέκδ δζέβενζή ημοξ ηαζ θμνηίγμοκ ημοξ δφμ μπθζζιμφξ ημο ποηκςηή 

α ηαζ α. ηδκ πενίπηςζδ αοηή έπμοιε έθλδ ιεηαλφ ηςκ ηαζ εηθυνηζζδ 

ημο θμνηίμο ημοξ (ηα πνςηυκζα εδχ έθημκηαζ ιε ηα δθεηηνυκζα ηα μπμία 

θένμοκ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηζ έηζζ πανάβεηαζ δ εηθυνηζζδ, δθεηηνζηή 

εηηέκςζδ). ηδκ ζοκέπεζα, πςνίξ αολδιέκμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ζυκηςκ 

πθέμκ ημ ηφηθςια Thomson, δεκ ιπμνεί κα ακηζζηαεεί ζηδκ νμή ηςκ 

ζυκηςκ απυ ημ δθεηηνζηυ νεφια (ιε ημ μπμίμ είκαζ ζοκδεδειέκμ). Έηζζ ηα 
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ζυκηα ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ «κζημφκ» ή αθθζχξ οπενζζπφμοκ ζε 

θμνηίμ ηαζ ζε ζζπφ ηςκ μθίβςκ ζυκηςκ ζημ ηφηθςια ηαζ ημ ηαηαηθφγμοκ.  

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ κα δδιζμονβμφκηαζ πάθζ θυνηζζδ ηςκ 

πθαηχκ-μπθζζιχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηςκ πυθςκ ημο πδκίμο ημο 

ηοηθχιαημξ Thomson. 

ιςξ ηαεχξ ημ δθεηηνζηυ νεφια έπμκηαξ ηδκ ίδζα ζζπφ ζηαεενά, απς-

εεί ηα μιχκοιά ημο απθά ζυκηα ζημ ηφηθςια Thomson, ηάεε θμνά πμο 

ημ θμνηίγεζ ζηδκ θάζδ πμο παίνκεζ ηάζδ ημ ηφηθςια αοηυ), ηδκ ιζα 

θμνά απςεεί π.π. ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ζημκ μπθζζιυ α ηαζ αοηά 

απςεμφιεκα ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ημκ μπθζζιυ α. Ακηίεεηα ηα ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ πμο ανίζηεζ ζημκ μπθζζιυ α ηα απςεεί ηαζ αοηά 

απςεμφιεκα ένπμκηαζ-ηαηεοεφκμκηαζ ζημκ μπθζζιυ α ημο ποηκςηή η.μ.η. 

βίκεηαζ δ εκαθθαβή ηδξ πμθζηυηδηαξ ζημοξ μπθζζιμφξ ημο ποηκςηή.  

Δπεζδή υιςξ υηακ ελζζμννμπήζεζ δ ηάζδ ημο ηοηθχιαημξ Thomson ιε 

εηείκδ ηδκ ελςηενζηή ηάζδ ημο νεφιαημξ, ηυηε δδιζμονβείηαζ δ ανπή ηδξ 

δνάζδξ ηαζ ηδξ ακηίδναζδξ ή αθθζχξ ηα ζυκηα πμο έπμοκ οπενθμνηχζεζ 

ημ ηφηθςια Thomson, «ακηζδνμφκ» ηαζ απςεμφκ ημ ίδζμ ημ δθεηηνζηυ 

νεφια.  
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15. Κύθισκα Thomson. 

Η δεκηνπξγία ηνπ κηθξνύ θαη ηνπ κεγάινπ πιάηνπο ησλ καγλεηη-

θώλ δπλακηθώλ γξακκώλ ή αιιηώο ησλ θπκάησλ ζηελ αληίζηνηρε πε-

ξίπησζε.  

Η ζπζηνιή θαη ε δηαζηνιή ηνπ θσηόο θαη ηεο θάζε κνξθήο ελέξ-

γεηαο ησλ θπκάησλ. 

 

 

Απυ ηα παναπάκς, κα παναηδνήζμοιε ηαζ ηα ελήξ αηυιδ: 

Ακαθέναιε υηζ: «…ηδκ ζοκέπεζα, δ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ απθχκ ζυκηςκ 

πμο ήδδ είπε ελαζηδεεί ηαηά ηδκ θυνηζζδ ημο ποηκςηή ιε ηάζδ δθεηηνζ-

ημφ νεφιαημξ (αθέπε παναπάκς), μδδβεί-απςεεί ηα (απθά) ζυκηα πνςημ-

κίςκ ηαζ ηα (απθά) ζυκηα δθεηηνμκίςκ πνμξ ηζξ ζπείνεξ ημο πδκίμο. 

Μυθζξ θηάζμοκ εηεί ηα πνχηα (απθά) ζυκηα, δδιζμονβμφκ πυθμοξ, επεζδή 

ηαζ εηεί πάθζ απςεμφκηαζ ηαζ έηζζ ηαηακέιμκηαζ ακαβηαζηζηά ζε ιζα 

ζπεηζηά ιαηνζκή απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ, μπυηε έπμοιε ηδκ δδιζμονβία 

ηςκ ιαβκδηζηχκ πυθςκ ζημ πδκίμ. ηδκ ζπεηζηά αοηή ιαηνζκή απυζηαζδ 

έθημκηαζ πθέμκ». 

Να πνμζεέζμοιε εδχ ηα ελήξ: 

Ακ υιςξ ημ πδκίμ είκαζ πμθφ ζηεκυ (δεκ έπεζ ιεβάθμ ημ πθάημξ ημο, 

υπμο ηοθίβμκηαζ μζ ζπείνεξ ημο), ηυηε ειείξ ελακαβηάγμοιε ημοξ δφμ αο-

ημφξ πυθμοξ κα πθδζζάζμοκ αηυιδ πζμ ημκηά. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ελα-

ζηείηαζ ζζπονυηενα δ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ ηαζ έπμοιε ιεβαθφηενδ ημ 

πθάημξ ηςκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ημοξ ηαεχξ μζ δφμ αοημί 

πυθμζ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

ζμ υιςξ απμιαηνφκμοιε ημοξ δφμ αοημφξ πυθμοξ (π.π. ηαηαζηεοά-

γμκηεξ έκα πδκίμ ιε ιεβαθφηενμ πθάημξ) ηυηε ελαζεεκεί ημ μιχκοιμ ια-

βκδηζηυ θμνηίμ πμο ελαζηείηαζ ιεηαλφ ηςκ ηαζ έηζζ έπμοιε ιζηνυηενμ ημ 

πθάημξ ηςκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ. 

Δπμιέκςξ, μζ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ιεηααάθθμοκ-αολμιεζχ-

κμοκ ημ πθάημξ ημοξ ακάθμβα ιε ηδκ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ πυθςκ 

ζημοξ μπμίμοξ ηζκμφκηαζ.  

Κζ επεζδή μζ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ είκαζ ιαβκδηζηέξ ιζηνμιά-

γεξ (υπςξ ακαθέναιε), άνα ηαζ ημ ηφια πμο πανάβεηαζ ηζκείηαζ ηαηά ημκ 

ίδζμ ηνυπμ ή αθθζχξ αολμιεζχκεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ απυζηαζδ πμο 

ανίζημκηαζ μζ δφμ πυθμζ ημο. 

Ακ υιςξ μζ δφμ πυθμζ ημο άθθμηε πθδζζάγμοκ ηαζ άθθμηε 

απμιαηνφκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ηυηε ηαζ ημ ηφια ζηδκ θάζδ πμο 

πθδζζάγμοκ μζ ιαβκδηζημί πυθμζ ιεηαλφ ημοξ έθηεζ ημ θςξ, επεζδή αοημί 

έθημκηαζ ηαζ υθα ηα θμνηία ημοξ. ηδκ θάζδ υιςξ πμο απςεμφκηαζ μζ 

δφμ αοημί ιαβκδηζημί πυθμζ, ηυηε έπμοιε ηδκ άπςζδ ηςκ ιαβκδηζηχκ 

θμνηίςκ ηαζ ηςκ ηοιάηςκ ημοξ ηαζ ηυηε έπμοιε εηπμιπή ημο θςηυξ απυ 

ημ ηφια ηαεχξ ηαζ ηδξ υθδξ εκένβεζάξ ηςκ ηάεε ιμνθήξ».  
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16. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκηαγσγώλ. 

Η εμήγεζε ηεο δπλαηόηεηαο δηέιεπζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο θαζό-

δνπ πξνο ηελ άλνδν. 

Η εμήγεζε ηεο δπλαηόηεηαο δηέιεπζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο 

αλόδνπ πξνο ηελ θάζνδν. 

Η εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ πόισλ ησλ 

πξσηνλίσλ 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    

Έκα ααζζηυ ελάνηδια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηδθευναζδ, ζημ 

ναδζυθςκμ, ζημοξ δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ ηαζ ζε άθθα δθεηηνμκζηά 

ηοηθχιαηα είκαζ δ δίμδμξ. ηδκ εζη.51 (3.2.51) θαίκεηαζ δ ιμνθή ηδξ ηαζ 

μ ζοιαμθζζιυξ ηδξ. Απμηεθείηαζ απυ δφμ δζαθμνεηζημφξ διζαβςβμφξ πμο 

ανίζημκηαζ ζε επαθή. Σμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ είκαζ υηζ: 

 

 
 

α) Ζ δίμδμξ είκαζ ηαθυξ αβςβυξ (άβεζ εφημθα), υηακ δ ηάζδ ζηα άηνα 

ηδξ έπεζ ζοβηεηνζιέκδ πμθζηυηδηα. Σα ηάζδ αοηή θέβεηαζ ηάζε νξζήο 

θνξάο ηαζ θέιε υηζ ε δίνδνο είλαη νξζά πνισκέλε. ηδκ εζηυκα 52 δ 

δίμδμξ είκαζ μνεά πμθςιέκδ ηαζ άβεζ. Ο θαιπηήναξ θςημαμθεί. 

α) Ζ δίμδμξ είκαζ ηαηυξ αβςβυξ (δεκ άβεζ ζπεδυκ ηαευθμο), υηακ δ 

ηάζδ ζηα άηνα ηδξ έπεζ ακηίεεηδ πμθζηυηδηα απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ. Ζ 

ηάζδ αοηή θέβεηαζ αλάζηξνθε ηάζε ηαζ θέιε υηζ δ δίνδνο είλαη 

αλάζηξνθα πνισκέλε. ηδκ εζηυκα 53 δ δίμδμξ είκαζ ακάζηνμθα 

πμθςιέκδ ηαζ δεκ άβεζ. Ο θαιπηήναξ δεκ θςημαμθεί. 

 

ηακ δ δίμδμξ είκαζ μνεά πμθςιέκδ, ημ άηνμ ηδξ δζυδμο πμο 

ζοκδέεηαζ ιε ημ εεηζηυ πυθμ ιζαξ πδβήξ θέβεηαζ άκμδμξ ηαζ ημ άθθμ άηνμ 



61 

 

θέβεηαζ ηάεμδμξ (εζη. 54). ηζξ δζυδμοξ ιε ηοθζκδνζηυ πενίαθδια, ιζα 

ηαζκία δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ απυ ημ πνχια ημο πενζαθήιαημξ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δείλεζ ηδκ ηάεμδμ. 

Οζ δίμδμζ ιπμνμφκ κα ηαηαζηναθμφκ εφημθα υηακ δζαννέμκηαζ απυ ιε-

βάθεξ εκηάζεζξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ. Γζ’ αοηυ ημπμεεημφκηαζ ζηα 

ηοηθχιαηα ζοκδεδειέκεξ ιε ηαηάθθδθδ ακηίζηαζδ ζε ζεζνά. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ζσνέτεια ζηην επόμενη ζελίδα → 
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Οζ παναηηδνζζηζηέξ ηαιπφθεξ ιζαξ δζυδμο πονζηίμο (Si) ηαζ ιζαξ 

δζυδμο βενιακίμο (Ge) θαίκμκηαζ ζηδκ εζη.55.  

 

 

 
 

Απυ αοηέξ θαίκεηαζ υηζ, υηακ δ δίμδμξ είκαζ ακάζηνμθα πμθςιέκδ δε 

δζαννέεηαζ απυ νεφια. Ζ δίμδμξ Si άβεζ, υηακ δ εθανιμγυιεκδ ηάζδ είκαζ 

ιεβαθφηενδ απυ 0,3V ηαζ δ δίμδμξ Ge άβεζ, υηακ δ εθανιμγυιεκδ ηάζδ 

είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 0,7V. Δπίζδξ, θαίκεηαζ υηζ, υηακ μζ δίμδμζ Si ηαζ 

Ge άβμοκ, δ πηχζδ ηάζδξ ζηα άηνα ημοξ παναιέκεζ ζηαεενή ηαζ πενίπμο 

ίζδ ιε 0,3V ηαζ 0,7ΧV ακηίζημζπα». 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδνοια Δοβεκίδμο, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έηηδ Έηδμζδ, Απυδμζδ ζηα Δθθδκζηά Θακάζδξ Κςζηίηαξ, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γδιυηνζημξ, Αεήκα 1992, ζεθ. 100-101. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ δζέθεοζδ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαείζηαηαζ δοκαηή ζε έκακ 

αβςβυ υηακ βίκεηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ εζςηενζηχκ πυθςκ ηςκ 

νευκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ιε ημοξ εζςηενζημφξ 

πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πνμξ αοηά ςξ ελήξ: 

 

α) Σα δθεηηνυκζα υηακ λεηζκμφκ απυ ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ πδβήξ: 

Σα δθεηηνυκζα υηακ λεηζκμφκ απυ ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ πδβήξ, είκαζ 

θμνηζζιέκα ιε ζζπονυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, πμο 

θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ.  

Γζα κα πενάζμοκ θμζπυκ ηα δθεηηνυκζα ζημκ αβςβυ, βίκεηαζ μ 

πνμζακαημθζζιυξ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ ημο αβςβμφ πνμξ 

ηα νέμκηα δθεηηνυκζα, ςξ ελήξ:      

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ νευκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δθεηηνζημφ νεφια-

ημξ πμο οπάνπμοκ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ 
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ηςκ δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο 

οπάνπμοκ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνς-

ημκίςκ ημο αβςβμφ. Αοηυ βίκεηαζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ (αθέπε 

δδιζμονβία πυθςκ). Δπίζδξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (ημο νέμκημξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ) 

έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ζημοξ 

εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ηςκ δμιζηχκ 

θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ). Έηζζ βίκεηαζ εθζηηυ ηα δθεηηνυκζα ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ κα πθδζζάζμοκ πνμξ ηα πνςηυκζα ημο αβςβμφ. 

Λυβς δε ηδξ έθλδξ ηςκ αοηήξ, έπμοιε ηυηε ηα πνςηυκζα ημο αβςβμφ κα 

πνμζακαημθίγμκηαζ εζςηενζηά, χζηε κα ζηνέθμοκ ημοξ εζςηενζημφξ αα-

νοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πνμξ ημοξ εζςηενζ-

ημφξ αανοηζημφξ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ νευκηςκ 

δθεηηνμκίςκ.  

Έηζζ ηα δθεηηνυκζα ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ πθδζζάγμοκ πνμξ ηα 

πνςηυκζα ημο αβςβμφ αοημφ. ηδ ζοκέπεζα, ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πενκμφκ 

ιέζα απυ ημκ αβςβυ, πςνίξ κα απςεμφκηαζ απυ άθθεξ δοκάιεζξ ημοξ. 

Δπεζδή υιςξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ ηςκ νευκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ) απςεμφκηαζ 

ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ζημοξ 

εζςηενζημφξ αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ζηα 

πνςηυκζα ημο αβςβμφ), ηυηε ηα νέμκηα δθεηηνυκζα ημο δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ δεκ βίκμκηαζ έκα «ζχια» ιε ηα πνςηυκζα ημο αβςβμφ, αθθά 

ηαεχξ απςεμφκηαζ απυ αοηά αθεκυξ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ) 

ηαζ αθεηένμο ηαεχξ έθημκηαζ απυ ηα επυιεκά ημοξ πνςηυκζα (απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ιε ημοξ μπμίμοξ έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ), 

ηυηε έπμοιε ηδκ δζέθεοζδ ηςκ νευκηςκ αοηχκ δθεηηνμκίςκ απυ ημκ 

αβςβυ αοηυκ.  

Ακ υιςξ ημ οθζηυ ημο αβςβμφ απμηεθείηαζ απυ άημια πμο θένμοκ 

αζεεκέξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ζημοξ εζςηενζημφξ αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ, ηυηε ηα 

δθεηηνυκζα ημο νέμκημξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ δεκ έθημκηαζ ζζπονά απυ 

αοηά ηα πνςηυκζα (απυ ημοξ εζςηενζημφξ αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ ημο 

αβςβμφ). ηδκ πενίπηςζδ αοηή δεκ έπμοιε ανηεηή ηδκ δφκαιδ αοηήξ ηδξ 

έθλδξ ηςκ νευκηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ηα πνςηυκζα ημο αβςβμφ ηαζ δεκ 

έθημκηαζ ηυηε ζζπονά αοηά ηα δθεηηνυκζα. 

Έηζζ δζαηυπηεηαζ δ πμνεία ημοξ. 

Έηζζ ηαείζηαηαζ δοκαηή ή υπζ δ δζέθεοζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ αοηχκ πμο 

ένπμκηαζ απυ ηδκ ηάεμδμ, ιέζα ζημκ αβςβυ ή ζημκ ιμκςηή ακηίζημζπα. 
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α) Σα δθεηηνυκζα υηακ λεηζκμφκ απυ ημκ εεηζηυ πυθμ ηδξ πδβήξ:  

Σα δθεηηνυκζα υηακ λεηζκμφκ απυ ημκ εεηζηυ πυθμ ηδξ πδβήξ, είκαζ 

θμνηζζιέκα ιε ζζπονυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, πμο θένεζ 

εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ.  

Γζα κα πενάζμοκ θμζπυκ ηα δθεηηνυκζα ζημκ αβςβυ, βίκεηαζ μ 

πνμζακαημθζζιυξ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ ημο αβςβμφ πνμξ 

ηα νέμκηα δθεηηνυκζα, ςξ ελήξ:  

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο οπάνπμοκ ιέζα ζημοξ εζςηε-

νζημφξ πυθμοξ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ νευκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ, έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ 

πμο οπάνπμοκ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ 

πνςημκίςκ ημο αβςβμφ. Αοηυ βίκεηαζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ (αθέπε 

δδιζμονβία πυθςκ).  

Αοηυ βίκεηαζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε 

άθθα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ (αθέπε δδιζμονβία πυθςκ). Δπίζδξ, 

ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ 

(ημο νέμκημξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ) έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ). 

Έηζζ βίκεηαζ εθζηηυ ηα δθεηηνυκζα ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ κα 

πθδζζάζμοκ πνμξ ηα πνςηυκζα ημο αβςβμφ. 

Λυβς δε ηδξ έθλδξ ηςκ αοηήξ, έπμοιε ηυηε ηα πνςηυκζα ημο αβςβμφ κα 

πνμζακαημθίγμκηαζ εζςηενζηά, χζηε κα ζηνέθμοκ ημοξ εζςηενζημφξ αα-

νοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πνμξ ημοξ εζςηε-

νζημφξ αανοηζημφξ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηςκ νευκηςκ 

δθεηηνμκίςκ.  

Δπεζδή υιςξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ 

ηςκ νευκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ) απςεμφκηαζ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ 

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ζηα πνςηυκζα 

ημο αβςβμφ), ηυηε ηα νέμκηα δθεηηνυκζα ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ δεκ 

βίκμκηαζ έκα «ζχια» ιε ηα πνςηυκζα ημο αβςβμφ, αθθά ηαεχξ 

απςεμφκηαζ απυ αοηά αθεκυξ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ) ηαζ 

αθεηένμο ηαεχξ έθημκηαζ απυ ηα επυιεκά ημοξ πνςηυκζα (απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ιε ημοξ μπμίμοξ έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ), ηυηε έπμοιε ηδκ δζέθεοζδ ηςκ νευκηςκ αοηχκ δθεηηνμκίςκ 

απυ ημκ αβςβυ αοηυκ.  

Έηζζ ηα δθεηηνυκζα ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ πθδζζάγμοκ πνμξ ηα 

πνςηυκζα ημο αβςβμφ αοημφ. ηδ ζοκέπεζα, ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πενκμφκ 

ιέζα απυ ημκ αβςβυ, πςνίξ κα απςεμφκηαζ απυ άθθεξ δοκάιεζξ ημοξ. 
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Έηζζ ηαείζηαηαζ δοκαηή δ δζέθεοζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ αοηχκ πμο ένπμ-

κηαζ απυ ηδκ άκμδμ, ιέζα ζημκ αβςβυ. 

 

Δπίζδξ: 

 

Γζα κα ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ηα δθεηηνυκζα ηδξ ηαευδμο ημκ αβςβυ: 

Έζης υηζ ηα δθεηηνυκζα λεηζκμφκ απυ ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ πδβήξ 

βζα κα πενάζμοκ πνμξ ημκ εεηζηυ:  

Σα νέμκηα δθεηηνυκζα υηακ λεηζκμφκ απυ ηδκ ηάεμδμ, ήδδ έπμοκ θμν-

ηζζηεί ιε εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ ιε ανκδηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ. 

Άνα, βζα κα ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ηα δθεηηνυκζα αοηά ηδξ ηαευδμο 

ημκ αβςβυ, ζδιαίκεζ υηζ μζ εζςηενζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο αβςβμφ αοημφ θένμοκ ζζπονυ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ.  

 

Γζα κα ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ηα δθεηηνυκζα ηδξ ακυδμο ημκ αβςβυ: 

Έζης υηζ ηα δθεηηνυκζα λεηζκμφκ απυ ημκ εεηζηυ πυθμ ηδξ πδβήξ βζα 

κα πενάζμοκ πνμξ ημκ ανκδηζηυ: 

Σα νέμκηα δθεηηνυκζα υηακ λεηζκμφκ απυ ηδκ ηάεμδμ, ήδδ έπμοκ θμν-

ηζζηεί ιε εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ ιε ανκδηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ. 

Άνα, βζα κα ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ηα δθεηηνυκζα αοηά ηδξ ηαευδμο 

ημκ αβςβυ, ζδιαίκεζ υηζ μζ εζςηενζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο αβςβμφ αοημφ θένμοκ ζζπονυ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ.  

 

Γζα κα ιδ ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ηα δθεηηνυκζα ιέζα απυ ημκ αβςβυ ή 

έκα άθθμ ζχια: 

Συηε πνέπεζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο ζχιαημξ αο-

ημφ κα ιδ έθηεζ ζζπονά ηα δθεηηνυκζα, μπυηε δεκ βίκεηαζ μ πνμζακαημθζ-

ζιυξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ιε ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ αοημφ ημο ζχιαημξ. 

Σμ ίδζμ εα ζοιαεί ηζ ακ πανέπμοιε ζε έκακ αβςβυ πμθφ ιζηνή-

εθάπζζηδ πμζυηδηα θμνηίμο-εκένβεζαξ, χζηε αοηυ κα ιδ είκαζ ανηεηυ κα 

«πνμζακαημθίζεζ» ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ 

ημο αβςβμφ πνμξ ηα νέμκηα αοηά δθεηηνυκζα. ηδκ πενίπηςζδ αοηή μ 

αβςβυξ δεκ οθίζηαηαζ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηα νέμκηα αοηά δθεηηνυκζα 

δεκ πενκάκε ιέζα απυ αοηυκ.  

 

Ακ εέθμοιε κα πενάζεζ ημ δθεηηνζηυ νεφια απυ ηδκ ηάεμδμ πνμξ ηδκ 

άκμδμ, αθθά δεκ εέθμοιε κα πενάζεζ απυ ηδκ άκμδμ πνμξ ηδκ ηάεμδμ: 

Έζης θμζπυκ εέθμοιε κα δζαηυπημοιε ηδκ δίμδμ ημο δθεηηνζημφ νεφ-

ιαημξ απυ ηδκ άκμδμ πνμξ ηδκ ηάεμδμ: 



66 

 

Συηε ημπμεεημφιε ζημκ διζαβςβυ αοηυκ, πνμξ ημ ιένμξ ηδξ ακυδμο, 

ηιήια απυ ημ ζημζπείμ-οθζηυ εηείκμ ηα πνςηυκζα ημο μπμίμο δεκ θένμοκ 

ζζπονυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ. Συηε μζ εζςηενζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ηςκ 

δμιζηχκ αοηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ, δεκ ιπμνμφκ κα 

πνμζακαημθζζημφκ ιε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ηα μπμία θένμοκ ηα ενπυιεκα απυ ηδκ 

άκμδμ δθεηηνυκζα.  

Έηζζ δεκ οπάνπεζ πνμζακαημθζζιυξ ζημκ αβςβυ, μπυηε ηαείζηαηαζ 

αδφκαηδ δ δζέθεοζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ακυδμο πνμξ ηδκ ηάεμδμ. 

 

Ακ εέθμοιε κα πενάζεζ ημ δθεηηνζηυ νεφια απυ ηδκ άκμδμ πνμξ ηδκ 

ηάεμδμ, αθθά δεκ εέθμοιε κα πενάζεζ απυ ηδκ ηάεμδμ πνμξ ηδκ άκμδμ: 

Έζης θμζπυκ εέθμοιε κα δζαηυπημοιε ηδκ δίμδμ ημο δθεηηνζημφ νεφ-

ιαημξ απυ ηδκ ηάεμδμ πνμξ ηδκ άκμδμ: 

Συηε ημπμεεημφιε ζημκ διζαβςβυ αοηυκ, πνμξ ημ ιένμξ ηδξ ηαευδμο, 

ηιήια απυ ημ ζημζπείμ-οθζηυ εηείκμ ηα πνςηυκζα ημο μπμίμο δεκ θένμοκ 

ζζπονυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Συηε μζ εζςηενζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ, ηςκ δμιζηχκ αοηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ, δεκ ιπμνμφκ κα 

πνμζακαημθζζημφκ ιε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία θένμοκ ηα ενπυιεκα απυ ηδκ 

ηάεμδμ δθεηηνυκζα.  

Έηζζ δεκ οπάνπεζ πνμζακαημθζζιυξ ζημκ αβςβυ, μπυηε ηαείζηαηαζ 

αδφκαηδ δ δζέθεοζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο πνμξ ηδκ άκμδμ. 
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17. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο VandeGraf. 

Η εμήγεζε ηεο απνζήθεπζεο πνιύ κεγάισλ θνξηίσλ ζεκειησδώλ 

ηόλησλ πξσηνλίσλ αιιά θαη ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

 

 

 

«ΗΛΔΚΣΡΟΣΑΣΙΚΔ ΓΔΝΝΗΣΡΙΔ VandeGraaf. 

Με πεζναιαηζηέξ επζδείλεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ δθεηηνμζηαηζηέξ βεκ-

κήηνζεξ, πμο πανέπμοκ ιεβάθεξ ηάζεζξ, μζ εκηάζεζξ υιςξ ημο νεφιαημξ, 

ημ μπμίμ ιπμνμφκ κα δχζμοκ, είκαζ πμθφ ιζηνέξ. 

Οζ παθζυηενεξ ιδπακέξ ηείκμοκ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ ηζξ δθεηηνμ-

ζηαηζηέξ βεκκήηνζεξ VandeGraaf (Φακ κηε Γνάαθ). Ζ ανπή ηδξ θεζημον-

βίαξ ηδξ ιδπακήξ αοηήξ ζηδνίγεηαζ ζημ ελήξ θαζκυιεκμ: πςξ είδαιε, ακ 

ζημ εζςηενζηυ ημίθμο αβςβμφ θένμοιε δθεηηνζηά θμνηία, ηα θμνηία 

αοηά ηαηακέιμκηαζ επί ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο αβςβμφ, μπυηε 

αοηυξ απμηηά δοκαιζηυ. Ακ επακαθάαμοιε αοηυ δφμ, ηνεζξ η.θπ. θμνέξ, δ 

ελςηενζηή επζθάκεζα ημο αβςβμφ απμηηά μθμέκα πενζζζυηενα θμνηία ηαζ 

ημ δοκαιζηυ αοηήξ αολάκεηαζ ζοκεπχξ.   

 

 
 

Ζ βεκκήηνζα VandeGraaf απμηεθείηαζ απυ έκακ αηένιμκα ζιάκηα απυ 

εθαζηζηυ, ηεκηςιέκμο ιεηαλφ ηςκ δφμ ηοθίκδνςκ, μζ μπμίμζ δφκακηαζ κα 

πενζζηνέθμκηαζ. Ο παναπάκς ηφθζκδνμξ ανίζηεηαζ ιέζα ζε ημίθμ δθε-

ηηνυδζμ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ (π.π. ιεβάθδξ ιεηαθθζηήξ ζθαίναξ). ημ 

έκα άηνμ ημο μ ζιάκηαξ δζένπεηαζ ιπνμζηά απυ ιζα αηίδα, δ μπμία έπεζ 

ζοκδεεεί ιε ημκ εεηζηυ πυθμ δθεηηνζηήξ πδβήξ ζοκεπμφξ ηάζδξ (πενίπμο 

20 kV), ηδξ μ άθθμξ πυθμξ πνμζβεζχκεηαζ. ημ άηνμ ηδξ αηίδαξ 

ζπδιαηίγεηαζ δθεηηνζηή εηηέκςζδ, δ μπμία θμνηίγεζ ημ εηάζημηε ηιήια 

ημο ζιάκηα ιπνμζηά απυ αοηήκ ιε μιχκοιμ θμνηίμ. Ο ζιάκηαξ, 
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ηζκμφιεκμξ, ιεηαθένεζ ημ θμνηίμ αοηυ πνμξ ηα πάκς, υπμο ηαζ 

ζοθθέβεηαζ απυ αηίδα, πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζηδκ ζθαίνα. Σμ θμνηίμ αοηυ, 

ζηδκ ζοκέπεζα, ηαηακέιεηαζ επί ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ ζθαίναξ. 

Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ένπμκηαζ ζοκέπεζα, θμνηία επί ηδξ ελςηενζηήξ 

επζθάκεζαξ ηδξ ζθαίναξ, μπυηε ημ δοκαιζηυ αοηήξ αολάκεηαζ ζοκεπχξ. Ζ 

ηάζδ, ηδκ μπμία δοκάιεεα κα επζηφπμοιε ιε ηδκ ιδπακή αοηή, 

πενζμνίγεηαζ απυ ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ αίεμοζαξ, ιέζα ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ 

δ ζοζηεοή, ηαευζμκ, βζα ιεβάθεξ ηζιέξ ηάζεςξ, ζπδιαηίγμκηαζ 

δθεηηνζημί ζπζκεήνεξ ιεηαλφ ηδξ ζθαίναξ ηαζ ηςκ ημζπςιάηςκ». 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ, Συιμξ Γεφηενμξ, Κ.Γ.ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ & 

Γ.Γ.ΜΠΗΛΛΖ, Οπηζηή-Μαβκδηζζιυξ- Ζθεηηνζζιυξ-Αημιζηή ηαζ Πονδ-

κζηή Φοζζηή, εθίδα 203.  

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Ακαθένεδηε υηζ: «πςξ είδαιε, ακ ζημ εζςηενζηυ ημίθμο αβςβμφ 

θένμοιε δθεηηνζηά θμνηία, ηα θμνηία αοηά ηαηακέιμκηαζ επί ηδξ ελςηε-

νζηήξ επζθάκεζαξ ημο αβςβμφ, μπυηε αοηυξ απμηηά δοκαιζηυ. Ακ επακα-

θάαμοιε αοηυ δφμ, ηνεζξ η.θπ. θμνέξ, δ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο αβςβμφ 

απμηηά μθμέκα πενζζζυηενα θμνηία ηαζ ημ δοκαιζηυ αοηήξ αολάκεηαζ 

ζοκεπχξ…». 

Δπελδβήζεζξ:  

ημ εζςηενζηυ ημίθμο αβςβμφ, έπμοιε ηα αολδιέκα ζε θμνηία 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ απθά ζυκηα κα απςεμφκηαζ. Ο θυβμξ είκαζ υηζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ (πμο θμνηίγμοκ ηα απθά ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ), απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιε ηα απθά 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο θμνηίγμοκ ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ). 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ κα απςεμφκηαζ 

ιε ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηαζ 

ελδβήζαιε υηζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δεκ έπμοιε ηαζ δθεηηνζηυ νεφια 

ζημ ημίθμ ιένμξ ημο αβςβμφ. 

Έηζζ υθα ηα θμνηία απςεμφκηαζ πνμξ ηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο α-

βςβμφ. 

 

α) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: 

«…Ζ βεκκήηνζα VandeGraaf απμηεθείηαζ απυ έκακ αηένιμκα ζιάκηα 

απυ εθαζηζηυ, ηεκηςιέκμο ιεηαλφ ηςκ δφμ ηοθίκδνςκ, μζ μπμίμζ δφκακηαζ 

κα πενζζηνέθμκηαζ. Ο παναπάκς ηφθζκδνμξ ανίζηεηαζ ιέζα ζε ημίθμ 

δθεηηνυδζμ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ (π.π. ιεβάθδξ ιεηαθθζηήξ ζθαίναξ). 

ημ έκα άηνμ ημο μ ζιάκηαξ δζένπεηαζ ιπνμζηά απυ ιζα αηίδα, δ μπμία 

έπεζ ζοκδεεεί ιε ημκ εεηζηυ πυθμ δθεηηνζηήξ πδβήξ ζοκεπμφξ ηάζδξ 

(πενίπμο 20 kV), ηδξ μ άθθμξ πυθμξ πνμζβεζχκεηαζ. ημ άηνμ ηδξ αηίδαξ 

ζπδιαηίγεηαζ δθεηηνζηή εηηέκςζδ, δ μπμία θμνηίγεζ ημ εηάζημηε ηιήια 
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ημο ζιάκηα ιπνμζηά απυ αοηήκ ιε μιχκοιμ θμνηίμ. Ο ζιάκηαξ, 

ηζκμφιεκμξ, ιεηαθένεζ ημ θμνηίμ αοηυ πνμξ ηα πάκς, υπμο ηαζ 

ζοθθέβεηαζ απυ αηίδα, πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζηδκ ζθαίνα…». 

Δπελδβήζεζξ: 

Δλδβήζαιε υηζ ιε ηδκ ηνζαή πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα. Καεχξ θμζ-

πυκ δζμπεηεφμοιε εεηζηυ θμνηίμ ζηδκ αηίδα, αοηή ιεηαθένεζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ζε αοηήκ. Συηε αοηά απςεμφκ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία ηαηαθήβμοκ ζημ έδαθμξ, υπμο δ 

βείςζδ, επεζδή απςεμφκηαζ. 

Ζ δθεηηνζηή εηηέκςζδ πμο ζπδιαηίγεηαζ ζημ άηνμ ηδξ αηίδαξ, ζπδια-

ηίγεηαζ ζηδκ θάζδ υπμο ηαεχξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα αοηά 

απςεμφκηαζ ανπζηά, αθθά ηαεχξ έπμοκ απμιαηνοκεεί ζε ιζα ζπεηζηή 

απυζηαζδ, ιένμξ απυ αοηά έθηεηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ., 

Σμ ιένμξ αοηυ είκαζ εηείκμ πμο ηονίςξ έπεζ θμνηίζεζ ηαζ ηδκ βφνς ημο 

ιζηνμιάγα. 

Γεκ ιπμνεί κα παναπεεί δδθαδή δθεηηνζηυ θμνηίμ ιυκμκ απυ ημ 

εεηζηυ θμνηίμ πμο πανέπμοιε ζηδκ αηίδα. 

 

ζμ υιςξ πενζζζυηενμ πενζζηνέθεηαζ μ ζιάκηαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ηοθίκδνςκ, ηυζμ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμκηαζ ιε ηδκ ηνζαή 

(αθέπε θζάθδ Λέτκηεκ), μπυηε ηυζμ πζμ πμθφ θμνηίγεηαζ μ ιεβάθμξ 

ηφθζκδνμξ, επεζδή: αθεκυξ ιεκ υθα ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα 

εεηζηά ημοξ θμνηία έθημκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ, εκχ αθεηένμο, 

απςεμφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, μπυηε δεκ οθίζηακηαζ 

απχζεζξ απυ αοηά (ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ) ηαζ έηζζ 

αολάκμκηαζ ζε πχνμ ηαζ ζε ζζπφ ζημκ παναπάκς ηφθζκδνμ. 

Αοηή δ ηεθεοηαία ελήβδζδ είκαζ πάνα πμθφ ζδιακηζηή, ακ ζηεθηεί ηα-

κείξ υηζ ιε ημκ παναπάκς ηνυπμ ιπμνμφιε κα απμεδηεφζμοιε ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ εειεθζχδδ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζε έκακ ηφθζκδνμ ηαζ ζε έκακ 

άθθμκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

 

β) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: 

«…Σμ θμνηίμ αοηυ, ζηδκ ζοκέπεζα, ηαηακέιεηαζ επί ηδξ ελςηενζηήξ ε-

πζθάκεζαξ ηδξ ζθαίναξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ένπμκηαζ ζοκέπεζα, θμνηία 

επί ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ ζθαίναξ, μπυηε ημ δοκαιζηυ αοηήξ 

αολάκεηαζ ζοκεπχξ…». 

Δπελήβδζδ: 

ζμ θμζπυκ αολάκεηαζ δ ηνζαή, ηυζμ πενζζζυηενμ παναβςβή εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ έπμοιε, ηυζμ υιςξ απςεμφκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ, αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ είκαζ ζζπονυηενα (ηνμθμ-

δμημφκηαζ ηαζ απυ ηδκ δθεηηνζηή πδβή ιαξ). 

Έηζζ ελδβείηαζ δ αφλδζδ ημο δοκαιζημφ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηδξ 

ιεβάθδξ ζθαίναξ-ηοθίκδνμο. 
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δ) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ:  

«…Ζ ηάζδ, ηδκ μπμία δοκάιεεα κα επζηφπμοιε ιε ηδκ ιδπακή αοηή, 

πενζμνίγεηαζ απυ ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ αίεμοζαξ, ιέζα ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ 

δ ζοζηεοή, ηαευζμκ, βζα ιεβάθεξ ηζιέξ ηάζεςξ, ζπδιαηίγμκηαζ 

δθεηηνζημί ζπζκεήνεξ ιεηαλφ ηδξ ζθαίναξ ηαζ ηςκ ημζπςιάηςκ…». 

Οζ δθεηηνζημί ζπζκεήνεξ πανάβμκηαζ ιεηαλφ ηδξ θζάθδξ ηαζ ηςκ 

ημζπςιάηςκ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαεχξ 

απςεμφκηαζ απυ ηδκ θζάθδ ιένμξ απυ αοηά θμνηίγεζ ηαζ ημκ βφνς ημοξ 

πχνμ. Έηζζ θμνηίγμκηαζ ηαζ μζ ημίπμζ η.θπ., αθμφ θμνηίγεηαζ δ ιάγα ηςκ 

εζςηενζηχκ αανοηζηχκ πυθςκ ζηα πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα ηδξ φθδξ 

υπμο αοηή απςεείηαζ. 

Συηε υιςξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηαζ ηα απςεδεέκηα 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηδξ 

ιεβάθδξ ζθαίναξ-ηοθίκδνμο ηαζ έηζζ πανάβεηαζ μ ζπζκεήναξ. 
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18. Οη αθηηλνβνιίεο είλαη ηζρπξόηεξεο ζε ελεξγεηαθό θνξηίν, ελόζσ  

πξνρσξάκε από ην ηώδεο πξνο ην θόθθηλν.Δπίζεο, νη αθηηλνβνιίεο 

θέξνπλ πεξηζζόηεξε κάδα ελόζσ πξνρσξνύκε από ην ηώδεο πξνο ην 

θόθθηλν, ε νπνία κάδα (θσηόληα κάδαο) δεζκεύεη αλάινγα θαη ηελ 

ελέξγεηά ηνπο θαη έηζη κεγαιώλεη θαη ην κήθνο θύκαηόο ηνπο. 

Η εμήγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ επηκέξνπο αθηηλνβνιηώλ λα έιθνπλ 

ιηγόηεξα ή πεξηζζόηεξα θσηόληα κάδαο. 

Η εμήγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο θαζεκηάο αθηηλνβνιίαο λα θέξεη πε-

ξηζζόηεξε ελέξγεηα (θσηόληα ελέξγεηαο).  

Μηα αθηηλνβνιία ηνπ θσηόο, όζν πεξηζζόηεξε κάδα θέξεη, ηόζν 

πην πνιύ έιθεηαη κε ηελ ύιε, ηόζν πεξηζζόηεξν αιιειεπηδξά κε ηελ 

ύιε θαη επνκέλσο ηόζν κεγαιύηεξν κήθνο θύκαηνο έρεη.  

Αλ κηα αθηηλνβνιία θέξεη ιηγόηεξα θσηόληα κάδαο, αιιειεπηδξά 

ιηγόηεξν κε ηελ ύιε θαη ηόηε έρεη ιηγόηεξεο απώιεηεο από ην καγλε-

ηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ηεο, νπόηε έρεη κηθξόηεξν ην κήθνο 

θύκαηόο ηεο. 

Η εμήγεζε ηνπ δηαθνξεηηθνύ δείθηε δηάζιαζεο ησλ επηκέξνπο α-

θηηλνβνιηώλ ηνπ θσηόο από ην πξίζκα. 

Ο Πίλαθαο ηνπ Γείθηεο δηαζιάζεσο γπαιηνύ crown θαη ν ππνινγη-

ζκόο ηνπ βάξνπο ηεο θάζε αθηηλνβνιίαο ηνπ θσηόο. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ηθαλόηεηαο δηείζδπζεο ησλ αθηηλν-

βνιηώλ ζηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ηαρύηεηαο-θίλεζεο ησλ δηαθόξσλ α-

θηηλνβνιηώλ ζηα ίδηα ζώκαηα (λεξό θ.ιπ.). 

Αλάινγα κε ην θνξηίν κάδαο πνπ θέξεη κηα αθηηλνβνιία παίξλεη 

θαη ην αλάινγν ρξώκα. 

Η έλλνηα ηεο καγλεηηθήο ζθόλεο. 

Η έλλνηα ηεο καγλεηηθήο κηθξνκάδαο ηύπνπ β. 

Όια ηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη όια ηα ζεκειηώδε ηόληα ε-

ιεθηξνλίσλ ζην ζύκπαλ είλαη ηα ίδηα. 

 

 

ε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα, ελδβήζαιε ηα ελήξ, ηα μπμία ζο-

ιπθδνχκμοιε ζοβπνυκςξ, ζηδκ νμή ηδξ ζοββναθήξ ιαξ, ηαεχξ δδθαδή 

ειπθμοηίγμοιε ηζξ εέζεζξ ιαξ (ακαεεςνμφιε αηυιδ πνμξ ημ ηαθφηενμ δδ-

θαδή ηζξ εέζεζξ ιαξ): 

 

«9. Αθηηκμβμιία ημο ιεοθμύ θωηόξ.  

Η θάζε αθηηκμβμιία ημο ιεοθμύ θωηόξ έπεη θαη μάδα θαη βάνμξ. 

Η εύνεζε ημο βάνμοξ ηεξ θάζε επημένμοξ αθηηκμβμιίαξ, αιιά θαη ημο 

ιεοθμύ θωηόξ. 

«18-10 Δηάζιαζε από πνίζμαηα: Δηαζθεδαζμόξ. 

ηακ μηα δέζμε ιεοθμύ θςηόξ πνμζπίπηεη ζε έκα πνίζμα, όπςξ θαίκεηαη 

ζημ ζπήμα 18-24 (β), ημ ηώδεξ πνώμα απμθιίκεη πενηζζόηενμ από όια, εκώ ημ 
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θόθθηκμ απμθιίκεη ιηγόηενμ. Ε ζπέζε μεηαλύ ηεξ γςκίαξ πνμζπηώζεςξ θαη 

ηεξ γςκίαξ δηαζιάζεςξ δίκεηαη γηα θάζε πνώμα από ημ κόμμ ημο Snell. Έηζη 

βιέπμομε όηη μ δείθηεξ δηαζιάζεςξ ημο γοαιημύ είκαη μεγαιύηενμξ γηα ημ ηώ-

δεξ πνώμα από όζμ είκαη γηα ημ θόθθηκμ. Ε μεηαβμιή ημο δείθηε δηαζιάζεςξ 

ζύμθςκα με ημ πνώμα γηα έκα ηύπμ γοαιημύ, πμο πνεζημμπμηείηαη ζε πμιιμύξ 

θαθμύξ, δίκεηαη από ημκ πίκαθα 3. 

 

 

Πίκαθαξ 3 Δείθηεξ δηαζιάζεςξ γοαιημύ crown 
 

Υνώμα 

 

Ζώδεξ Ιπιε Πνάζηκμ Ηίηνηκμ Πμνημ- 

θαιί 

Ηόθθηκμ 

Δείθηεξ 

Δηαζιάζεςξ 

 

1,532 

 

1,528 

 

1,519 

 

1,514 

 

1,514 

 

1,513 

 

(Οι ιώδεις ακηίμες διαθλώμηαι περιζζόηερο από ηις ερσθρές. Οι ιώδεις έ-

τοσμ μεγαλύηερο δείκηη διαθλάζεως από ηις ερσθρές).  

 

Από ημκ πίκαθα θαίκεηαη όηη ε δηαθμνά μεηαλύ ημο δείθηε δηαζιάζεςξ γηα 

ηώδεξ θαη θόθθηκμ θςξ είκαη μόκμ 0,019, δειαδή ιίγμ πενηζζόηενμ από 1% 

ημο μέζμο δείθηε 1,52….     

 

Δπίζδξ: 

 

 
 

 
Όπωσ φαίνεται από το Σχ. 2, τη μεγαλφτερη εκτροπή πα-
θαίνει το ιώδεσ και τη μικρότερη το ερυθρό. 

 
«ΦΥΣΙΚΘ» Β΄ Γυμναςίου, Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτι-
κών Βιβλίων, των: Α. Ηανζτοσ, Ν. Λεκάκησ, Α. Σχοινάσ, Ζκ-
δοςη ΚΒ΄, Αθήνα 1992, ςελ. 188-190. 

 

 



73 

 

Σμ άπιςμα (ακάιοζε) ημο θςηόξ ζε θάζμα μκμμάδεηαη δηαζθεδαζμόξ ημο 

θςηόξ. Ιειεηήζεθε γηα πνώηε θμνά ημ δέθαημ έβδμμμ αηώκα από ημκ 

ReneDescartes (Ρεκέ Κηεθάνη) θαη ημκ IsaacNewton. Ο Newton έθακε έκα 

πνόζζεημ πείναμα ζημ μπμίμ πνμζπάζεζε κα ακαιύζεη έκα ημήμα ημο 

θάζμαημξ πανεμβάιιμκηαξ έκα πνίζμα ζημ θςξ εκόξ ζογθεθνημέκμο 

πνώμαημξ, θόθθηκμο π.π. Σμ μόκμ πμο ζομβαίκεη ζε έκα ηέημημ πείναμα είκαη 

όηη ημ πνώμα δηαπέεηαη πενηζζόηενμ αιιά παναμέκεη θόθθηκμ. Ακηίζεηα με ημ 

ιεοθό θςξ δεκ ακαιύεηαη ζε θάζμα πνςμάηςκ». 

«ΦΤΖΗΕ», PSSC, Ίδνομα Γογεκίδμο, Έθηε Έθδμζε, Απόδμζε ζηα Γιιε-

κηθά Θακάζεξ Ηςζηίθαξ, Γ.Η.Γ.Φ.Γ. Δεμόθνηημξ, Αζήκα 1992, ζει. 404. 

 

 

Ελήγεζε ημο θαηκμμέκμο: 

ηεκ εκόηεηα ηεξ δηάζιαζεξ ημο θςηόξ (βι. παναπάκς) ελεγήζαμε όηη ε 

μάδα έιθεη ημ θςξ. Ε μάδα ημο γοαιημύ π.π. εκόξ θαθμύ ελαζθεί έιλε πάκς 

ζημ θςξ θαη γη’ αοηό άιιμηε ζογθιίκεη (ζογθιίκμκηαξ θαθόξ), εκώ άιιμηε α-

πμθιίκεη (απμθιίκμκηαξ θαθόξ). (Αοηό γίκεηαη επεηδή ηα ζεμειηώδε ηόκηα από 

ημοξ εζςηενηθμύξ-βανοηηθμύξ πόιμοξ ηςκ πνςημκίςκ-ειεθηνμκίςκ ζηα άημ-

μα-μόνηα ηεξ μάδαξ ημο γοαιημύ ελαζθμύκ έιλεηξ πάκς ζηα ζεμειηώδε ηόκηα 

ημο θςηόξ, όπςξ ελεγήζαμε). 

Ηαη’ ανπήκ δεπόμαζηε όηη αθμύ ημ πνίζμα δηαζιά (θαη ακαιύεη ζηε επίζεξ) 

ηηξ αθηηκμβμιίεξ ημο ιεοθμύ θςηόξ, αοηό ζεμαίκεη όηη όιεξ μη αθηηκμβμιίεξ 

επίζεξ θένμοκ ζςμάηηα θαη εκένγεηα, όπςξ θαη ημ ανπηθό ιεοθό θςξ από ημ 

μπμίμ πνμήιζακ. Γίκαη ηα θςηόκηα μάδαξ, όπςξ ήδε ακαθέναμε.  

Ε μάδα ημο γοαιημύ ημο πνίζμαημξ, έηζη, έιθεη ηηξ αθηηκμβμιίεξ πμο πανά-

γμκηαη από ηεκ ακάιοζε ημο ιεοθμύ θςηόξ, αθμύ ηηξ δηαζιά, ιόγς ηεξ μάδαξ 

θαη ηεξ βανύηεηαξ πμο αζθεί ζε αοηέξ. Αοηό ζεμαίκεη δειαδή όηη μη αθηηκμβμ-

ιίεξ, πένακ από ηεκ εκένγεηά ημοξ θένμοκ θαη μάδα (θαη γη’ αοηό ε μάδα ημο 

πνίζμαημξ ημοξ ελαζθεί βανύηεηα θαη έιλε θαη έηζη είκαη δοκαηή ε δηάζιαζή 

ημοξ από ημ πνίζμα). 

μςξ ε θάζε αθηηκμβμιία θένεη δηαθμνεηηθή ηεκ μάδα ηεξ, θένεη δηαθμνε-

ηηθό ανηζμό ζςμαηίςκ ζηα θςηόκηά ηεξ θη αοηό ζομπεναίκμομε από ημ ελήξ: 

Τπάνπεη δηαθμνεηηθόξ δείθηεξ δηαζιάζεςξ γηα ηεκ θαζεμηά αθηηκμβμιία ημο 

ακαιομέκμο ιεοθμύ θςηόξ, δηαθμνεηηθόξ δείθηεξ δηαζιάζεςξ δειαδή γηα ημ 

θοακμύ θςξ, δηαθμνεηηθόξ δείθηεξ δηαζιάζεςξ γηα ημ πνάζηκμ θςξ θ.ιπ. (Ε 

μάδα ημο θςηόξ ζηεκ μοζία έιθεηαη, μάιηζηα ε μάδα εθείκε πμο θένεη ζεμε-

ιηώδε ηόκηα. Ακηίζεηα, ακ έπμομε ζθέηε εκένγεηα ή θαζανή εκένγεηα ζεμειης-

δώκ ηόκηςκ όπςξ π.π. ε αθηηκμβμιία γ, ηόηε δεκ έιθμκηαη από ηεκ μάδα αοηή 

ε θαζανή αθηηκμβμιία, εκώ ακ έπεη μηθνμζςμαηίδηα ή αιιηώξ ακ ημ θςξ θένεη 

θαη θςηόκηα μάδαξ, ηόηε έιθεηαη από ηεκ μάδα ηςκ ζςμάηςκ).  

Ε γςκία ημο δείθηε δηάζιαζεξ αοηό αθνηβώξ δείπκεη, όηη οπάνπεη δειαδή 

έιλε ηςκ αθηηκμβμιηώκ αοηώκ από ηεκ μάδα ημο πνίζμαημξ. Ιάιηζηα έπμομε 
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θαη ηηξ ηημέξ αοηέξ (βιέπε παναπάκς: «Πίκαθαξ 3: Δείθηεξ δηαζιάζεςξ γοα-

ιημύ crown»). 

Γπμμέκςξ, μπμνμύμε κα πμύμε όηη ε θάζε αθηηκμβμιία έπεη έκα βάνμξ, ιό-

γς ηςκ θςημκίςκ μάδαξ (μηιήζαμε όηη ημ θςξ θένεη θςηόκηα μάδαξ θαη θς-

ηόκηα εκένγεηαξ), ημ μπμίμ έιθεηαη από ηεκ μάδα ημο γοάιηκμο πνίζμαημξ.  

Πώξ όμςξ ζα μπμνμύζαμε κα βνμύμε ημ βάνμξ ηεξ θάζε επημένμοξ αθηη-

κμβμιίαξ ή θαη ημο ιεοθμύ θςηόξ, πμο έπεη μέζμ δείθηε δηάζιαζεξ όιςκ ηςκ 

αθηηκμβμιηώκ (βιέπε παναπάκς); 

 

Ε θόθθηκε αθηηκμβμιία έιθεηαη με ιηγόηενε ειθηηθή δύκαμε από ηεκ μάδα 

ημο πνίζμαημξ. Αοηό πημ ακαιοηηθόηενα ζεμαίκεη όηη ε θόθθηκε αθηηκμβμιία 

θένεη ιηγόηενα ζςμάηηα ή είκαη ειαθνύηενε από ηεκ αμέζςξ επόμεκή ηεξ θιπ. 

Έηζη μπμνεί θακείξ κα οπμιμγίζεη θαη ημ βάνμξ ηεξ θαζεμηάξ αθηηκμβμιίαξ 

με βάζε ημκ δείθηε δηαζιάζεώξ ηεξ ζημ γοάιηκμ πνίζμα…». 
 

Σχνα κα ελδβήζμοιε ηαζ κα ζοιπθδνχζμοιε ηα ελήξ: 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

ηεθηείηε υηζ ημ βοαθί θένεζ εκένβεζα, επεζδή απυ ημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (ζηα πνςηυκζα ηονίςξ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα) ελαζηεί-

ηαζ ηέημζα εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ.  

Συηε αοημί μζ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηςκ πνςημκίςκ ηονίςξ (ηαζ 

δεοηενεουκηςξ ηςκ δθεηηνμκίςκ) ηςκ αηυιςκ-ιμνίςκ ημο βοαθζμφ ημο 

πνίζιαημξ, έθημοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ηα-

εχξ δδθαδή ημ θςξ πθδζζάγεζ πνμξ ημ πνίζια. 

Κζ επεζδή ημ θςξ είκαζ ζφκεεηδ αηηζκμαμθία-ζχια, δζαζπάηαζ, δζαζπά-

ηαζ θυβς ηδξ επίδναζδξ πάκς ζε αοηυ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ημο βοαθζμφ (ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ημο βοαθζμφ).  

 

Απυ ηδκ παναπάκς δζάζπαζδ, υπςξ ήδδ έπμοιε ελδβήζεζ, υζμ πζμ ζ-

ζπονά είκαζ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο θςηυξ, ηυζμ πζμ άιε-

ζα ηαζ ηυζμ πζμ ζζπονά απςεμφκηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιε 

ημ βοαθί ημο πνίζιαημξ (δ άπςζδ ελαζηείηαζ ηονίςξ ζηα θςηυκζα 

εκένβεζαξ ηαζ θζβυηενα ζηα θςηυκζα ιάγαξ). ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ δδθαδή ηα μιχκοια ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ ηαεειζάξ αηηζκμαμθίαξ ημο θςηυξ 

αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο πνίζιαημξ ηαζ απςεμφκηαζ 

(ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ). Έηζζ, υζμ πζμ μιχκοιμ θμνηίμ θένεζ 

δ ηαεειζά επζιένμοξ αηηζκμαμθία ημο θςηυξ (μιχκοιμ πνμξ ηα 
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εειεθζχδδ ζυκηα ημο πνίζιαημξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ), ηυζμ 

πζμ ιαηνζά απςεείηαζ αοηή δ ζοβηεηνζιέκδ αηηζκμαμθία. Αοηή δ άπςζδ, 

ελδβήζαιε ελανηάηαζ απυ ημ θμνηίμ ηδξ ιάγαξ πμο θένεζ δ ηαεειζά απυ 

ηζξ αηηζκμαμθίεξ ημο θςηυξ. Έηζζ, ακ ιζα αηηζκμαμθία θένεζ πενζζζυηενδ 

ιάγα, έθηεηαζ πενζζζυηενμ ηαζ απςεείηαζ θζβυηενμ, βζαηί απθά είκαζ 

αανφηενδ ςξ αηηζκμαμθία ηαζ ιμζάγεζ ιε ζχια (ςξ πνμξ ηδκ δζηηή θφζδ 

ημο θςηυξ). Ακηίεεηα, υζμ θζβυηενδ ιάγα θένεζ πάκς ηδξ δ επζιένμοξ 

αηηζκμαμθία, ηυζμ πενζζζυηενδ εκένβεζα έπεζ, αθθά επεζδή θένεζ 

θζβυηενδ ιάγα έθηεηαζ ηαζ θζβυηενμ απυ ημ πνίζια, αθμφ απυ ημκ κυιμ 

ηδξ αανφηδηαξ δ έθλδ-αανφηδηα ελανηάηαζ απυ ηζξ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ. 

Έηζζ, υζμ θζβυηενμ θμνηίμ ιάγαξ θένεζ πάκς ηδξ ιζα αηηζκμαμθία, ηυ-

ζμ θζβυηενμ έθηεηαζ απυ ημ πνίζια, ή αθθζχξ ηυζμ πενζζζυηενμ 

απςεείηαζ απυ αοηυ (επεζδή αζημφκηαζ ηαζ δοκάιεζξ άπςζδξ ζοβπνυκςξ 

ιε ηζξ δοκάιεζξ έθλδξ ιεηαλφ πνίζιαημξ ηαζ θςηυξ). 

θεξ υιςξ μζ αηηζκμαμθίεξ ημο θςηυξ (μζ επζιένμοξ αηηζκμαμθίεξ) θέ-

νμοκ εειεθζχδδ ζυκηα. 

Ακάθμβα υιςξ απυ ηδκ ζοιπίεζδ πμο οπέζηδζακ αοηά ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ζημκ ηυπμ-εζηία παναβςβήξ ημο θςηυξ (βζαηί ημ θςξ πανάβεηαζ ιυ-

κμκ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ είηε απυ ιυκα ημοξ είηε υηακ ανίζημκηαζ ιέ-

ζα ζε ιάγεξ ζςιάηςκ) ηυηε ημ θςξ πμο πανάβεηαζ δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ 

απυ ηα ζοιπζεγυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μπμία ζηδκ ζοκέπεζα έθημοκ 

ηαζ ιζηνμιάγα.  

Ακάθμβα δδθαδή ιε ημκ ααειυ ζοιπίεζδξ πμο οπέζηδζακ ηα ίδζα ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα (πμο θένμοκ ιαβκδηζηά ηαζ δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία), 

έπμοιε ηαζ ηδκ ακάθμβδ ζηακυηδηα έθλδξ ηδξ ιάγαξ ηδκ μπμία θένμοκ. 

Δπμιέκςξ, δ ιάγα ημο θςηυξ ή ηα θςηυκζα ιάγαξ αθθζχξ, είκαζ δ ιάγα 

πμο έπμοκ έθλεζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ ζοιπίεζήξ ηςκ. 

Ακάθμβα υιςξ ιε ημκ ααειυ έθλδξ ηδξ ιάγαξ, απυ ιένμοξ ημο θςηυξ 

ςξ πνμξ ηδκ ιάγα-φθδ (αηυιδ-αηυιδ ηαζ πνμξ ηδκ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα) 

έπμοιε ηαζ ηδκ δζαθμνεηζηή ηαηάζηαζδ-ζηακυηδηα έθλδξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ έηζζ πνμηφπημοκ μζ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ 

αηηζκμαμθζχκ ημο θςηυξ. 

Μζα αηηζκμαμθία α, δδθαδή, πμο έπεζ έθλεζ πμθφ θίβδ ιάγα δεκ αθθδ-

θεπζδνά ηυζμ εφημθα ιε ηδκ φθδ, επεζδή δεκ θένεζ πμθθά θςηυκζα ιάγαξ 

(ηα θςηυκζα ιάγαξ είκαζ δ φθδ πμο έθηεζ ημ ηάεε θςξ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ 

παναβςβήξ ημο). 

Μζα άθθδ αηηζκμαμθία, α πμο έπεζ έθλεζ πενζζζυηενδ φθδ αθθδθεπζδνά 

πζμ εφημθα ιε ηδκ φθδ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ αηηζκμαμθία α, ε-

πεζδή αηνζαχξ θένεζ πενζζζυηενα θςηυκζα ιάγαξ, ηα μπμία επεζδή είκαζ 

ιάγα, έθημκηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδκ φθδ (αθ. δ αανφηδηα ελαζηείηαζ ιε-

ηαλφ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ υζμ αανφηενα ηαζ πενζζζυηενδ ιάγα θένμοκ ηυζμ 

ζζπονυηενδ είκαζ). 
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Δπμιέκςξ, ιζα αηηζκμαμθία ημο θςηυξ, υζμ πενζζζυηενδ ιάγα θένεζ, 

ηυζμ πζμ πμθφ έθηεηαζ ιε ηδκ φθδ, αθμφ αθθδθεπζδνά ζζπονυηενα ιε 

αοηήκ (θυβς ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ ηδξ θμνηίμο), ηαζ έηζζ 

πάκεζ πενζζζυηενδ απυ ηδκ εκένβεζά ημο (δ εκένβεζά ηδξ ηυηε δεζιεφεηαζ-

έθηεηαζ απυ ηδκ φθδ ηδκ μπμία δ ίδζα θένεζ). Αοηή είκαζ δ ελήβδζδ υηζ δ 

ιζα αηηζκμαμθία υζμ πενζζζυηενα θςηυκζα ιάγαξ θένεζ, ηυζμ πενζζζυ-

ηενμ αθθδθεπζδνά ιε ηδκ φθδ ηαζ επμιέκςξ ηυζμ ιεβαθφηενμ ιήημξ ηφ-

ιαημξ έπεζ.  

Ακηίεεηα, ακ ιζα αηηζκμαμθία θένεζ θζβυηενα θςηυκζα ιάγαξ, αθθδθε-

πζδνά θζβυηενμ ιε ηδκ φθδ ηαζ ηυηε έπεζ θζβυηενεξ απχθεζεξ απυ ημ ια-

βκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηδξ, μπυηε έπεζ ιζηνυηενμ ημ ιήημξ 

ηφιαηυξ ηδξ. Συηε υιςξ θένεζ πενζζζυηενδ εκένβεζα.  

 

Άνα, 

υζμ πενζζζυηενδ ιάγα, ή θςηυκζα ιάγαξ, θένεζ ιζα αηηζκμαμθία ημο 

θςηυξ, ηυζμ πενζζζυηενμ έθηεηαζ απυ ημ πνίζια, απυ ηδκ ιάγα ημο πνί-

ζιαημξ (δδθαδή απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημ-

κηαζ ιέζα ζηα πνςηυκζα). 

Έηζζ ελδβείηαζ μ δζαθμνεηζηυξ δείηηδξ δζάεθαζδξ ηςκ επζιένμοξ αηηζ-

κμαμθζχκ ημο θςηυξ απυ ημ πνίζια, (βιέπε παναπάκς: «Πίκαθαξ 3: Δεί-

θηεξ δηαζιάζεςξ γοαιημύ crown»). 

 

Υνχια 

 

Ηχδεξ Μπθε Πνάζζκμ Κίηνζκμ Πμνημ- 

ηαθί 

Κυηηζκμ 

Γείηηδξ 

Γζαεθάζεςξ 

 

1,532 

 

1,528 

 

1,519 

 

1,514 

 

1,514 

 

1,513 

 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ ζχδεζξ αηηζκμαμθίεξ πμο απςεμφκηαζ-εηηνέπμκηαζ 

πενζζζυηενμ (έπμοκ δείηηδ δζαεθάζεςξ ιεβαθφηενμ), θένμοκ ζζπονυηενα 

ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ ημοξ.Δπίζδξ, ζδιαίκεζ υηζ μζ ζχδεζξ αηηζκμαμθίεξ 

θένμοκ θζβυηενδ ηδκ ιάγα ημοξ ηαζ πενζζζυηενδ επμιέκςξ ηδκ εκένβεζά 

ημοξ. 

Αημθμοεμφκ μζ ιπθε αηηζκμαμθίεξ, μζ πνάζζκεξ, μζ ηίηνζκεξ, μζ πμνημ-

ηαθί ηαζ ηεθεοηαία μζ ηυηηζκεξ. 

Οζ ηυηηζκεξ αηηζκμαμθίεξ-πνχιαηα δδθαδή ζδιαίκεζ υηζ θένμοκ πζμ α-

ζεεκή ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ έηζζ απςεμφκηαζ θζ-

βυηενμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ-πνμδβμφιεκεξ. 

 

Σμ ζοιπέναζιά ιαξ δδθαδή είκαζ υηζ: 

Οη ηώδεηο αθηηλνβνιίεο είλαη ηζρπξόηεξεο ζε ελεξγεηαθό θνξηίν, 

ελώ όζν πξνρσξάκε πξνο ην θόθθηλν (θαη ηειηθά νη θόθθηλεο) κεηώ-
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λεηαη ε ηζρύο ηνπ ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσ-

ηνλίσλ θαη ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ, ελώ ζπγρξόλσο 

απμιαλεηαη θαη ην βάξνο ηνπο (θσηόληα κάδαο) ελόζσ πξνρσξνύκε 

από ην ηώδεο πξνο ην θόθθηλν ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο.  

 

Αοηυ άθθςζηε ιαξ απμδεζηκφεζ ηαζ ημ ιήημξ ηφιαημξ ηςκ παναπάκς 

αηηζκμαμθζχκ.  

 

Δπίζδξ, κα ζηεθημφιε ημ ελήξ: 

«…ημ ηεκυ υθεξ μζ θςηεζκέξ αηηίκεξ, ακελάνηδηα ημο ιήημοξ ηφια-

ημξ, δζαδίκμκηαζ ιε ηδκ ίδζα ηαπφηδηα, εκχ ιέζα ζηα δζάθμνα οθζηά (π.π. 

ιέζα ζημ κενυ, ιέζα ζημ βοαθί η.θπ.) δ ηαπφηδηά ημοξ είκαζ δζαθμνεηζηή. 

Δλαζηίαξ αοημφ μ δείηηδξ δζάεθαζδξ ηςκ δζαθυνςκ οθζηχκ (ςξ πδθίημ 

ηδξ ηαπφηδηαξ ημο θςηυξ δζα ηδξ ηαπφηδηαξ ημο θςηυξ εκηυξ ηςκ οθζηχκ) 

εα είκαζ δζαθμνεηζηυξ βζα ηα δζαθμνεηζηά ιήηδ ηφιαημξ (δδθαδή βζα ηα 

δζάθμνα πνχιαηα)…». 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αθελμπμφθμο (ηαεδβδηή ημο Πακεπζ-

ζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ Γ.Γ. Μπίθθδ (Φοζζημφ), Συιμξ Γεφηενμξ, Οπηζηή-

Μαβκδηζζιυξ- Ζθεηηνζζιυξ-Αημιζηή ηαζ Πονδκζηή Φοζζηή, Έηδμζδ 

Σνίηδ, Αεήκα 1967, ζεθ. 80-81. 

Ζ ελήβδζδ ημο παναπάκς είκαζ δ ίδζα: ζμ δδθαδή πενζζζυηενδ ιάγα 

θένμοκ ηυζμ πζμ εφημθα έθημκηαζ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηζξ ιάγεξ ηςκ ο-

θζηχκ απυ ηζξ μπμίεξ πενκμφκ. 

Έηζζ, π.π. ακ πέζμοκ ζηδκ εάθαζζα ιζα ιπθε ηαζ ιζα ηυηηζκδ αηηζκμ-

αμθία, δ ηυηηζκδ αηηζκμαμθία εα πνμπςνήζεζ θίβα ιέηνα αάεμξ, εκχ δ 

ιπθε εα πνμπςνήζεζ πενζζζυηενα ιέηνα αάεμξ. 

Αοηυ πνμηφπηεζ βζα ημκ ίδζμ θυβμ: δ αηηζκμαμθία ημο ηυηηζκμο πνχια-

ημξ θένεζ πενζζζυηενα θςηυκζα ιάγαξ, εκχ δ αηηζκμαμθία ημο ιπθε πνχ-

ιαημξ θένεζ θζβυηενα θςηυκζα ιάγαξ ηαζ έηζζ δ ιπθε αηηζκμαμθία 

αθθδθεπζδνά θζβυηενμ ιε ηδκ ιάγα ημο κενμφ, μπυηε ιπμνεί ηαζ δζεζζδφεζ 

πενζζζυηενμ ιέζα ζημ κενυ. 

Βθέπμοιε δδθαδή υηζ δ ηυηηζκδ αηηζκμαμθία έθηεηαζ πζμ πμθφ απυ ημ 

κενυ ηδξ εάθαζζαξ (αθμφ θένεζ πενζζζυηενδ ιάγα) ηαζ έηζζ δζαπέεηαζ 

πενζζζυηενμ πνμξ ηδκ επζθάκεζα, εκχ δ ιπθε πνμπςνάεζ ζε ιεβαθφηενμ 

αάεμξ. 

Γζα ημκ ίδζμ θυβμ δ ηαπφηδηα ηδξ ιπθε αηηζκμαμθίαξ είκαζ ιεβαθφηενδ 

ζημ κενυ (επεζδή δδθαδή θένεζ θζβυηενα θςηυκζα ιάγαξ, μπυηε έθηεηαζ 

θζβυηενμ απυ ημ κενυ), εκχ δ ηυηηζκδ αηηζκμαμθία ηνέπεζ ανβυηενα ζημ 

κενυ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ιπθε (επεζδή θένεζ πενζζζυηενα θςηυκζα ιάγαξ 

ηαζ έθηεηαζ πενζζζυηενμ απυ ημ κενυ, μπυηε ιεζχκεηαζ δ ηαπφηδηά ηδξ).  

Ακηίζημζπα ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ  δζείζδοζδ ηαζ ηςκ άθθςκ αηηζκμαμ-

θζχκ ιέζα ζηζξ ιάγεξ ηςκ δζαθυνςκ ζςιάηςκ. 
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Δλδβήζαιε υηζ δ αηηζκμαμθία είκαζ θςηυκζα ιάγαξ ηαζ θςηυκζα εκέν-

βεζαξ. Μάθζζηα ιζα ηαεανή αηηζκμαμθία υπςξ δ υπςξ αηηζκμαμθία β πμο 

πθδζζάγεζ πνμξ ηδκ ηαεανή αηηζκμαμθία, δεκ θένεζ πανά εθάπζζηδ ιάγα 

(βζ’ αοηυ άθθςζηε έπεζ ιεβάθδ δζεζζδοηζηή ζηακυηδηα). 

Αλάινγα ινηπόλ κε ην θνξηίν κάδαο πνπ θέξεη κηα αθηηλνβνιία 

παίξλεη θαη ην αλάινγν ρξώκα. 

Έηζζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ ζφβηνμοζήξ-έθλδξ ηςκ 

πάκημηε (βζαηί ηυηε πανάβεηαζ ημ θςξ ηαζ μζ αηηζκμαμθίεξ ηαηά ηδκ θάζδ 

ηδξ έθλδξ ηςκ), έθημοκ ηαζ ιζηνμιάγεξ απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ αοηέξ ηςκ 

ιαγχκ πμο ζοβηνμφμκηαζ.Δπεζδή μζ ιάγεξ πμο ζοβηνμφμκηαζ (αθμφ έθημ-

κηαζ) είκαζ θμνηζζιέκεξ ιε ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία, ηαηά ηδκ ζφ-

βηνμοζή ημοξ αοηή δδιζμονβείηαζ πθήεμξ ηαζ κέθμξ ιζηνμζηυκδξ, πμο ε-

πεζδή θένεζ ιαβκδηζηυ θμνηίμ (θένεζ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθμφ πνμένπεηαζ απυ ακηίεεηα δθεηηνζηά 

θμνηζζιέκεξ ιάγεξ). 

Καηά ηδκ ζφβηνμοζή ημοξ θμζπυκ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, αθμφ δδθαδή πηοπμφκ-

ζοβηνμφμκηαζ ιεηαλφ ημοξ μζ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ πμο θένμοκ ηα ακηίεε-

ηα δθεηηνζηά θμνηία, απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ αοηέξ πανάβεηαζ, υπςξ ελδβή-

ζαιε δ «καγλεηηθή ζθόλε», δδθαδή απμηυπημκηαζ ιζηνμηειάπζα απυ ηζξ 

ζοβηνμουιεκεξ ιάγεξ (ιε ηα ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία ηαεχξ έθημ-

κηαζ). Αοηέξ ηζξ μκμιάζαιε ιαβκδηζηέξ ιζηνμιάγεξ, επεζδή θένμοκ ια-

βκδηζηά θμνηία, ηαεχξ πνμηφπημοκ-πανάβμκηαζ απυ απμημπέκηα ηιήια-

ηα πνςημκίςκ η.θπ. Γζα κα ηζξ ηάκμοιε δζαθμνεηζηέξ απυ ηδκ ζοιπάκηεζα 

ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα, πμο απμηεθεί ημκ ζζηυ ημο ζφιπακημξ αοηή ηδκ 

μκμιάγμοιε καγλεηηθή κηθξνκάδα ηύπνπ β, εκχ ηδκ ζοιπάκηεζα ια-

βκδηζηή ιζηνμιάγα ηδκ μκμιάγμοιε π.π. καγλεηηθή κηθξνκάδα ηύπνπ 

α(πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ ζοιπίεζδ ιεηαλφ ηςκ θμνηίςκ ηςκ δφμ 

ζοιπάκηεζςκ πυθςκ).   

Ακάθμβα θμζπυκ ιε ηδκ πμζυηδηα ιζηνμιάγαξ (ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ 

ηφπμο α) πμο έθημοκ ηα ζοβηνμουιεκα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, έπμοιε ηαζ ηδκ ακάθμβδ έθλδ ιάγαξ ή θς-

ημκίςκ ιάγαξ, υπςξ θέβεηαζ αθθζχξ, απυ ημ θςξ. 

ηδκ ζοκέπεζα, ημ θςξ, ηαεχξ «δζαθφεηαζ» ή «απμζοκηίεεηαζ» ή δζα-

εθάηαζ, έπμοιε ηαζ ηδκ ακάθμβδ ειθάκζζδ ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ-

ιενχκ ημο, ή αηηζκμαμθζχκ ημο. 

Δπεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ είκαζ ηα ίδζα ζε υθμ ημ ζφιπακ, βζα ημκ θυβμ αοηυ ηαζ ημ θςξ 

υηακ απμζοκηίεεηαζ ή δζαεθάηαζ ιαξ πανμοζζάγεζ ηζξ ίδζεξ αηηζκμαμθίεξ. 

Αοηυ ένπεηαζ κα επαθδεεφζεζ υηζ όια ηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ 

θαη όια ηα ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ ζην ζύκπαλ είλαη ηα ίδηα. 
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19. Οη αθηηλνβνιίεο ηνπ θσηόο όζν πξνρσξνύλ πξνο ην κέξνο ηνπ 

ηώδνπο, ηόζν πην κηθξό κήθνο θύκαηνο έρνπλ θη ζπγρξόλσο ηόζν πην 

ηζρπξέο από πιεπξάο ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ είλαη, όπσο αλαθέξακε ζην 

πξνεγνύκελν κόιηο θεθάιαην-ελόηεηα. 

Αληίζεηα, όζν πξνρσξνύλ πξνο ην θόθθηλν, ηόζν κεγαιύηεξν κή-

θνο θύκαηνο έρνπλ θαη ηόζν ιηγόηεξν ελεξγεηαθό θνξηίν θέξνπλ. 

 

 

Απυ ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηά ιαξ πνμηφπηεζ ηχνα, ςξ θμβζ-

ηή ελήβδζδ, ημ ελήξ: 

Οζ αηηζκμαμθίεξ ημο θςηυξ υζμ πνμπςνμφκ πνμξ ημ ιένμξ ημο ζχδμοξ, 

ηυζμ πζμ ιζηνυ ιήημξ ηφιαημξ έπμοκ ηζ ζοβπνυκςξ ηυζμ πζμ ζζπονέξ απυ 

πθεονάξ εκενβεζαημφ θμνηίμο είκαζ, υπςξ ακαθέναιε ζημ πνμδβμφιεκμ 

ιυθζξ ηεθάθαζμ-εκυηδηα. 

Ακηίεεηα, υζμ πνμπςνμφκ πνμξ ημ ηυηηζκμ, ηυζμ ιεβαθφηενμ ιήημξ 

ηφιαημξ έπμοκ ηαζ ηυζμ θζβυηενμ εκενβεζαηυ θμνηίμ θένμοκ. 

 

Δπμιέκςξ, απυ πθεονάξ εκενβεζαημφ θμνηίμο, ή αθθζχξ απυ πθεονάξ 

θςημκίςκ εκένβεζαξ, ή αθθζχξ απυ πθεονάξ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζ-

ημφ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, είκαζ ζζπονυηενεξ εηείκεξ πμο ανίζημκηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο 

ζχδμοξ ιένμοξ. Καζ, υζμ πζμ πμθφ πνμξ ημ ιένμξ ημο ζχδμοξ ανίζημκηαζ 

ηυζμ ζζπονυηενεξ ζε εκένβεζα είκαζ. 

 

Δλδβήζαιε πζμ πάκς υηζ ακάθμβα ιε ηδκ ζζπφ ηδξ έθλδξ πμο αζηείηαζ 

απυ ημ ηάεε οθζηυ πνμξ ημ θςξ, έπμοιε ηαζ ηδκ ακάθμβδ έθλδ ημο θςηυξ. 

Αοηυ ημ οθζηυ πμο έθηεζ ημ θςξ, ημ θέκε «Οπηζηά ποηκυηενμ» ή «Ο-

πηζηά αναζυηενμ» ακάθμβα ακ θένεζ ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ ζζπφ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ, πμο ελαζημφκ ηδκ έθλδ ημοξ πνμξ ημ δζενπυιεκμ θςξ. 
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19. Η εμήγεζε ηεο ζύλζεζεο ηνπ ιεπθνύ θσηόο από ηηο επηκέξνπο 

αθηηλνβνιίεο ηνπ. 

Η έλλνηα ηεο βαξύηεηαο ηνπ θσηόο ζεκαίλεη ηελ ηζρύ ησλ 

ζεκειησδώλ ηόλησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο εζσηεξηθνύο πόινπο 

ησλ δνκηθώλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηα νπνία 

έιθνπλ ην θσο, αιιά θαη ζηα θσηόληα κάδαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θσηόο.  
 

 

 

«ΙΙΙ. ύλζεζε ηνπ ιεπθνύ θσηόο. 

Ακ ζοβηεκηνχζμοιε ηα πνχιαηα, ζηα μπμία ακαθφεδηε ημ θεοηυ θςξ, 

ιε έκα ζοβηθίκμκηα θαηυ ή ιε έκα άθθμ υιμζμ πνίζια, παναηδνμφιε υηζ 

ακαπανάβεηαζ ηαζ πάθζ θεοηυ θςξ (π. 4). Σμ θαζκυιεκμ αοηυ θέβεηαζ 

ζύλζεζε ημο θεοημφ θςηυξ. 

 

 

 
 

 

Σδκ ζφκεεζδ ημο θεοημφ θςηυξ ιπμνμφιε κα ηδ δείλμοιε ηαζ ιε έκακ 

έβπνςιμ δίζημ, πμο θέβεηαζ δίζθνο ηνπ Νεύησλα (π. 5).  

 

 

αθέπε επυιεκδ ζεθίδα → 
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Πάκς ζημ δίζημ οπάνπμοκ ζε ηοηθζημφξ ημιείξ ηα πνχιαηα ημο θά-

ζιαημξ (ηυηηζκμ, πμνημηαθί ηηθ.) ηαζ ζε έηηαζδ ακάθμβδ πμο έπμοκ αο-

ηά ζημ θάζια ημο θεοημφ θςηυξ. ηακ πενζζηνέθεηαζ βνήβμνα μ δίζημξ, 

ηα πνχιαηα ακαιζβκφμκηαζ ιέζα ζημ ιάηζ ιαξ ηαζ μ δίζημξ θαίκεηαζ θεο-

ηυξ. 

 
 

 
 

 

(οκήεςξ μ δίζημξ παίνκεζ πνχια ηνει βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ, υπςξ π.π. ηαηή α-

καθμβία πνςιάηςκ, λεεχνζαζια ηςκ πνςιάηςκ απυ ημ πνυκμ ηηθ.). 

Ζ ακάιζλδ ηςκ πνςιάηςκ ημο δίζημο βίκεηαζ πάνδ ζηδκ ζδζυηδηα πμο έπεζ ημ ιάηζ 

ιαξ κα δζαηδνεί βζα θίβμ (πενίπμο 0,1 sec) ηδκ εκηφπςζδ ιζαξ εζηυκαξ ηαζ ιεηά ηδκ 

απμιάηνοκζδ ηδξ εζηυκαξ. 

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ζηδκ ροπμθμβία θέβεηαζ ιεηείηαζια ή ιεηαίζεδια).  

 

«ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γοικαζίμο, Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ, ηςκ: Α. Εακέημξ, Ν. Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ ΚΒ΄, Αεήκα 

1992, ζεθ. 188-190. 

 

 

Δπελδβήζεζξ: 

 

Ακ ημ θςξ ήηακ έκα ιυκμκ γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, δεκ εα οθίζηα-

ημ-επζδεπυηακ ακάθοζδ.  

Δπεζδή υιςξ απμηεθείηαζ απυ επζιένμοξ αηηζκμαμθίεξ ηαζ δ ηαεειζά 

ημοξ έπεζ δζαθμνεηζηυ ααειυ αανφηδηαξ (= ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ ηδξ 

ζυκηςκ), έπμοιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ ακάθοζδξ ημο θεοημφ θςηυξ. Δλδβή-

ζαιε, επίζδξ πζμ πάκς, υηζ θυβς ημο θμνηίμο ηςκ θςημκίςκ ιάγαξ 

πνμηφπημοκ ηα δζαθμνεηζηά πνχιαηα ηςκ αηηζκμαμθζχκ ημο θςηυξ.  

Έηζζ, ημ θςξ ηαεχξ πέθηεζ πάκς ζημ πνίζια ζοιααίκεζ ημ ελήξ: 
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Ζ ιάγα ημο πνίζιαημξ έθηεζ ημ θςξ πνμξ ημ ιένμξ ηδξ. Αοηυ υιςξ ζδ-

ιαίκεζ ημ ελήξ, ζφιθςκα ιε υζα ελδβήζαιε: 

α) Οζ εζςηενζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηςκ δμιζ-

ηχκ θίεςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ αιμζααία ιε ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο θςηυξ. Έηζζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ ημο θςηυξ έθημκηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο πνίζιαημξ, ηαζ 

ιάθζζηα πνμξ ημ ιένμξ εηείκμ ημο πνίζιαημξ υπμο οπάνπεζ δ 

πενζζζυηενδ ιάγα ημο, ή αθθζχξ έθημκηαζ ζημ ιένμξ εηείκμ ημο 

πνίζιαημξ απυ ημ μπμίμ ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εζςηενζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ.  

α) Δπίζδξ, μζ εζςηενζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηςκ δμιζηχκ θίεςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ πνςημκίςκ έθημκηαζ αιμζααία ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ. Έηζζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ έθημκηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο πνίζιαημξ, ηαζ 

ιάθζζηα πνμξ ημ ιένμξ εηείκμ ημο πνίζιαημξ υπμο οπάνπεζ δ 

πενζζζυηενδ ιάγα ημο, ή αθθζχξ έθημκηαζ ζημ ιένμξ εηείκμ ημο 

πνίζιαημξ απυ ημ μπμίμ ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εζςηενζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ ημ θςξ κα «ζπάζεζ», κα αθθάλεζ δδθαδή δ 

πμνεία ημο. 

Αοηυ ημ «ζπάζζιμ» ή δ αθθαβή πμνείαξ ημο θςηυξ μθείθεηαζ ζηδκ έθ-

λδ πμο ελαζημφκ πάκς ημο ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ δμιζημφξ θί-

εμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ. Αοηή δ έθλδ θμζπυκ ηςκ πα-

ναπάκς  εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ελαζηείηαζ πνμξ ημ θςξ θέβεηαζ βαξύ-

ηεηα ηνπ θσηόο. 

Ακαθέναιε εδχ υηζ ε έλλνηα ηεο βαξύηεηαο ηνπ θσηόο ζεκαίλεη ηελ 

ηζρύ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο 

εζσηεξηθνύο πόινπο ησλ δνκηθώλ ιίζσλ ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηα νπνία έιθνπλ ην θσο, αιιά θαη ζηα θσηόληα κάδαο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θσηόο.  
 

Ζ ζφκεεζδ ημο θεοημφ θςηυξ ζημ πνίζια. 

Καεχξ μζ επζιένμοξ αηηζκμαμθίεξ έθημκηαζ απυ ηδκ ιάγα ημο πνίζια-

ημξ, ζοβηεκηνχκμκηαζ υθεξ ιαγί πθέμκ ηαζ ιαξ δίκμοκ έηζζ ημ θεοηυ θςξ. 

Αοηή δ ζοβηέκηνςζδ-έθλδ ηςκ επζιένμοξ αηηζκμαμθζχκ ημο θεοημφ θς-

ηυξ, μθείθεηαζ ζηδκ έθλδ πμο αζημφκ πάκς ζε αοηέξ (ηζξ αηηζκμαμθίεξ) 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ ηςκ εζςηενζηχκ πυθςκ 

ηςκ δμιζηχκ θίεςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ ημο πνίζιαημξ. Σα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ημο πνίζιαημξ δδθαδή αζημφκ 

αανφηδηα πάκς ζημ θςξ, πάκς ζηζξ αηηζκμαμθίεξ ημο ηαζ αοηέξ έθημκηαζ 

πνμξ αοηυ. 



83 

 

Κζ επεζδή δ ηαεειζά ημοξ είπε πάνεζ απυηθζζδ θυβς ηδξ δζάζπαζδξ 

πμο πνμδβήεδηε, ηχνα παίνκεζ ακάθμβδ ζφβηθζζδ, μπυηε έπμοιε πάθζ 

ηδκ δδιζμονβία ημο θεοημφ θςηυξ. 

 

ζμκ αθμνά ηδκ ζφκεεζδ ημο θεοημφ θςηυξ ζημκ δίζημ ημο Νεφηςκα. 

Να ακαθένμοιε εδχ ηα ελήξ ζπεηζηά ιε ηδκ ζφκεεζδ ηςκ πνςιάηςκ 

ημο θεοημφ θςηυξ. 

Με ηδκ πενζζηνμθή πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα (αθέπε ζπεηζηυ ηεθά-

θαζμ).  

Σα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα απυ ηδκ πενζζηνμθή ημο δίζημο έθ-

ημοκ ηα πνχιαηα ημο θςηυξ (υπςξ αηνζαχξ έθηεζ ημ δμπείμ ιε ημ κενυ 

υηακ ημ πενζζηνέθμιε ηαζ δεκ πφκεηαζ ημ κενυ). 

Καεχξ έθημκηαζ υθα ιαγί, δδιζμονβμφκ ηαζ πάθζ, ημ θεοηυ θςξ.  

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

ογγναθή-επημέιεηα: Υανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 6-10. 

 

 

Δλδβήζαιε υηζ ημ θςξ πανάβεηαζ απυ ηδκ έθλδ θμνηίςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, υπςξ έπεζ μ πο-

νήκαξ ημο αηυιμο, αθεκυξ, ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θέ-

νμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, υπςξ έπεζ ημ δθεηηνυκζμ ημο αηυιμο, 

αθεηένμο. 

Αξ εοιδεμφιε θίβμ θμζπυκ ηδκ παναβςβή ημο θςηυξ, πςνίξ κα ένεμοκ 

ζε επαθή ημ πνςηυκζμ ιε ημ δθεηηνυκζμ ιέζα ζημ ίδζμ ημ άημιμ, αθθά 

αθμφ ένεμοκ ζε επαθή ιεηαλφ ημοξ μζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ ιζ-

ηνμιάγεξ ημοξ, ή ηα εειεθζχδδ ζυκηα υπςξ ηα ακαθέναιε.  
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20. Η παξαγσγή ειεθηξηζκνύ ζην άηνκν, ρσξίο λα έξζνπλ ζε 

επαθή κεηαμύ ηνπο ηα αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία κάδαο. 

Η εμήγεζε ηεο δηέγεξζεο θαη απνδηέγεξζεο ηνπ αηόκνπ. 

 

 

ε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα ακαθέναιε ηα ελήξ: 

 

«13. Σα θσηόληα ελέξγεηαο ή ελεξγεηαθά θσηόληα ζην θσο κεηά 

ηελ δηάζιαζή ηνπο, δελ θέξνπλ κόλν εηεξώλπκα καγλεηηθά θνξηία 

κεηαμύ ηνπο αιιά απηά είλαη θαη ειεθηξηθά αληίζεηα κεηαμύ ηνπο. 

Φσο κπνξνύκε λα έρνπκε όρη κόλνλ από ηα ειεθηξόληα, αιιά θαη 

από ηα ελεξγεηαθά θσηόληα (ρσξίο ειεθηξόληα δειαδή).  

Η εμήγεζε ηεο δηέγεξζεο θαη ηεο απνδηέγεξζεο ηνπ αηόκνπ. 

Η εμήγεζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. 

Η εμήγεζε ηεο ζηαζεξήο ζέζεο θαη ηξνρηάο ηνπ ειεθηξνλίνπ γύξσ 

από ην πξσηόλην ηνπ ππξήλα ηνπ. 

Ακαθέναιε παναπάκς ηαζ ελδβήζαιε υηζ ημ ιένμξ ημο θςηυξ πμο δζα-

εθάηαζ είκαζ ημ ιένμξ ηδξ εκένβεζάξ ημο, είκαζ ηα θςηυκζα εκένβεζαξ ή ημ 

εκενβεζαηυ θςξ, υπςξ ημ μκμιάζαιε. 

ηεπηυιαζηε ηχνα ςξ ελήξ: 

Σμ εκενβεζαηυ θςξ ή ηα θςηυκζα εκένβεζαξ ελαημθμοεμφκ κα πανά-

βμοκ θςξ πανυηζ έπμοκ δζαεθαζηεί (ηα αθέπμοιε π.π. ιέζα ζημ κενυ ηζξ 

αηηζκμαμθίεξ, υπςξ ακαθέναιε). Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα θςηυκζα εκένβεζαξ 

δεκ θένμοκ ιυκμ εηενχκοια ιαβκδηζηά θμνηία ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ έθ-

ημκηαζ ιεηαλφ ημοξ, αθθά αοηά ηα εηενχκοια ιαβκδηζηά θμνηία θένμοκ 

ηαζ δθεηηνζηά θμνηία πμο είκαζ ακηίεεηα ιεηαλφ ημοξ ηαζ απυ ημ ηεθεο-

ηαίμ αοηυ ελδβείηαζ ημ θςξ ημ μπμίμ ελαημθμοεμφκ κα θένμοκ ιεηά ηδκ 

δζάεθαζή ημοξ.  

Ακ έηζζ έπμοκ ηα πνάβιαηα, ηυηε ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ηα θςηυκζα 

εκένβεζαξ ζημ θςξ είκαζ δφμ εζδχκ, ιε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά ημοξ:  

α) απυ ιαβκδηζηήξ πθεονάξ θένμοκ εηενχκοια ιαβκδηζηά θμνηία, εκχ  

α) απυ δθεηηνζηήξ πθεονάξ θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία.  

 

Σμ ζδιακηζηυ επίζδξ είκαζ υηζ ηα θςηυκζα εκένβεζαξ ιπμνμφκ κα πανά-

βμοκ θςξ ηαζ πςνίξ ηζξ ιάγεξ ηςκ απυ ηζξ μπμίεξ πνμήθεακ. Έηζζ θςξ δεκ 

πανάβεηαζ ιυκμκ απυ ηα δθεηηνυκζα, αθθά ηζ υηακ αοηά ακαηθαζημφκ 

ζηδκ επζθάκεζα ημο μπηζημφ ιέζμο, ζηδκ ζοκέπεζα ημ θςξ οπάνπεζ ζηζξ 

δζαεθχιεκεξ αηηίκεξ πμο θένμοκ ιυκμκ θςηυκζα εκένβεζαξ ηζ έηζζ ημ θςξ 

ιπμνεί κα οπάνπεζ ηαζ κα πανάβεηαζ αηυιδ, ηαζ πςνίξ ηζξ ιάγεξ ηςκ 

ζςιάηςκ, πςνίξ δδθαδή ηα δθεηηνυκζα. 

Φςξ δδθαδή ιπμνμφιε κα έπμοιε απυ ηα εκενβεζαηά θςηυκζα, πςνίξ 

δθεηηνυκζα.  
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Κζ επεζδή ημ ίδζμ ημ θςξ δεκ είκαζ άθθμ απυ δθεηηνζηυ νεφια, θέιε υηζ 

δθεηηνζηυ νεφια ιπμνεί κα παναπεεί ηαζ απυ δφμ ακηίεεηδξ ιμνθήξ 

εκένβεζεξ υπςξ είκαζ αηνζαχξ ηα εκενβεζαηά θςηυκζα.  

Αοηυ ημ παναπάκς, δίκεζ ελήβδζδ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, ηαζ ζηδκ πανα-

βςβή ζπζκεήνα ζηδκ θάζδ ηδξ δζέβενζδξ εκυξ αηυιμο, Με άθθα θυβζα, 

πςνίξ κα ένεμοκ ζε επαθή έκα πνςηυκζμ ηαζ έκα δθεηηνυκζμ έπμοιε ηδκ 

παναβςβή δθεηηνζημφ ζπζκεήνα ιέζα ζημ ίδζμ ημ άημιμ.  

Σμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δμιζηχκ θίεμο ημο πνςημκίμο ημο πονήκα 

θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. Σμ δθεηηνυκζμ θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ. Πνςηυκζμ ηαζ δθεηηνυκζμ θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία. 

ιςξ ημ πνςηυκζμ έθηεηαζ ιε ημ δθεηηνυκζμ (αθέπε παναηάης βζα ημ 

εέια αοηυ, ζε επυιεκδ εκυηδηα) ή θέιε υηζ ημ πνςηυκζμ θένεζ εηενχκοιμ 

ιαβκδηζηυ θμνηίμ ιε ημ δθεηηνυκζμ ηζ έηζζ ελδβείηαζ δ πανμοζία ημοξ ηαζ 

δ ζοκφπανλή ημοξ ζημ άημιμ, αθθά ηαζ δ ζφζηαζδ ημο ζδίμο ημο αηυιμο. 

Σα εηενχκοια απυ ιαβκδηζηήξ πθεονάξ θμνηία ημο πνςημκίμο ηαζ ημο 

δθεηηνμκίμο αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ. Αοηή δ αθθδθεπίδναζή ημοξ 

βίκεηαζ ηαζ ελδβείηαζ ιυκμκ ιε ηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ απυ ημκ έκακ δμ-

ιζηυ θίεμ πνμξ ημκ άθθμ.  

Ζ εκένβεζα δδθαδή (=δ ιαβκδηζηή πάκημηε εκένβεζα) ημο θςημκίμο ημο 

πονήκα εηηείκεηαζ ιέπνζ ημ δθεηηνυκζμ. Δηεί ζοκακηάεζ ημ εηενχκοιυ 

ηδξ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο δθεηηνμκίμο. 

 

 
 

Ζ εζηυκα είκαζ απυ ημ αζαθίμ: «Ακαθοηζηή Μέεμδμξ Φοζζηήξ & Υδ-

ιείαξ», ακαθοηζηέξ ιαεδηζηέξ εηδυζεζξ, ηυιμξ 5, ζεθ. 53.   

 

Συηε: 



86 

 

α) ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ αοηά ηα δφμ είδδ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ θμνηίςκ απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Ζ εκένβεζα υιςξ 

ημο δθεηηνμκίμο πνμένπεηαζ απυ ημκ δμιζηυ θίεμ ημο δθεηηνμκίμο ζημκ 

μπμίμ οπάνπεζ ζε ιεβάθεξ ζπεηζηά πμζυηδηεξ. Μυθζξ υιςξ εθπεεί πνμξ 

αοηυ δ εηενχκοιή ηδξ ιαβκδηζηή εκένβεζα ημο πνςημκίμο, ημ απςεεί, ε-

πεζδή ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ αοηά ηα δφμ είδδ εκένβεζαξ απς-

εμφκηαζ (θυβς ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ ζημ εζςηε-

νζηυ-αανοηζηυ ημοξ ηέκηνμ, εκχ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ 

ζζπονυηενμ ημ απςζηζηυ θμνηίμ ιεηαλφ ημοξ). ηδκ θάζδ αοηή ημ δθε-

ηηνυκζμ εβηαηαθείπεζ ηδκ εειεθζχδδ ζημζαάδα ημο ηαζ απμιαηνφκεηαζ 

απυ ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα. Έηζζ ελδβείηαζ δ δζέβενζδ ημο αηυιμο. 

α) Αθμφ απςεδεεί μ δμιζηυξ θίεμξ ημο δθεηηνμκίμο απυ ηδκ εκένβεζα 

(=ιαβκδηζηυ θμνηίμ) ημο πνςημκίμο, ζηδκ ζοκέπεζα ημ ιαβκδηζηυ-δθε-

ηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ πνςημκίςκ δζαπέεηαζ ζημκ βφνς ημο πχνμ ηαζ 

ελαζεεκεί (επεζδή απμννμθάηαζ απυ ηδκ φθδ ηαζ ηδκ ιαβκδηζηή ιζηνμ-

ιάγα). Συηε, αθμφ έπεζ ήδδ δζαποεεί ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο πνςημκίμο, 

αημθμοεεί άθθδ θάζδ υπμο δεκ εηπέιπεηαζ ζζπονυ ιαβκδηζηυ θμνηίμ απυ 

ημ πνςηυκζμ, ζηζξ ζπεηζηά δδθαδή ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ πνςημκίμο-δθε-

ηηνμκίμο. ηδκ θάζδ αοηή, ημ δθεηηνυκζμ έθηεηαζ ηαζ πάθζ απυ ημ 

πνςηυκζμ ημο πονήκα. Καηά ηδκ έθλδ αοηή είκαζ ζζπονυηενα πθέμκ ηα ε-

ηενχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά θμνηία. ηζξ ζπεηζηά δδθαδή ιαηνζκέξ απμ-

ζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενα ηα εηενχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά θμνηία ιεηαλφ 

ηςκ δφμ αοηχκ δμιζηχκ θίεςκ, αθθά ηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιμνθχκ αοηχκ 

εκένβεζαξ. Έηζζ ημ δθεηηνυκζμ έθηεηαζ ηαζ πάθζ πνμξ ημκ πονήκα, πνμξ ημ 

πνςηυκζμ ζοβηεηνζιέκα. Καηά ηδκ έθλδ ημοξ υιςξ αοηή πανάβεηαζ ηαζ 

δθεηηνζηυξ ζπζκεήναξ, επεζδή ηα δφμ είδδ αοηά εκένβεζαξ (=ιαβκδηζημφ 

θμνηίμο) θένμοκ ακηίεεηα ηα δθεηηνζηά ημοξ θμνηία. Γζα ηδκ αηνίαεζα 

θέιε υηζ πανάβεηαζ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία. Έηζζ ελδβείηαζ δ α-

πμδζέβενζδ ημο αηυιμο. 

Δπίζδξ, κα ηναηήζμοιε απυ ηα παναπάκς ηαζ ηα ελήξ: 

Ζ δθεηηνμιαβκδηζηή εκένβεζα πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ 

ιεηαλφ πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο, είκαζ δθεηηνμιαβκδηζηή εκένβεζα. 

Ζθεηηνμιαβκδηζηή εκένβεζα δδθαδή είκαζ δ εκένβεζα πμο πανάβεηαζ 

απυ ηα εηενχκοια αθθά ηαζ δθεηηνζηά ακηίεεηα ιαβκδηζηά ιεηαλφ ηςκ 

δμιζηχκ θίεςκ ημο πνςημκίμο ηαζ ημο δθεηηνμκίμο. 

Σμ υηζ ηδκ ιζα ημ δθεηηνυκζμ απςεείηαζ απυ ημ πνςηυκζμ ηαζ ηδκ άθθδ 

έθηεηαζ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο πνςημκίμο εηπέιπε-

ηαζ ηαηά ηφιαηα, δδθαδή ηδκ ιζα εηπέιπεηαζ ηαζ ιεηά ζοζηέθθεηαζ. Αοηυ 

αηνζαχξ ελδβεί ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ ημ δθεηηνυκζμ μφηε ιπμ-

νεί κα απςεδεεί πενζζζυηενμ απυ ημκ πονήκα ημο, αθθά μφηε ηαζ κα 

πθδζζάζεζ άθθμ πνμξ ημκ πονήκα ημο ηαζ ελδβεί έηζζ ηδκ ζηαεενή εέζδ 

αθθά ηαζ ηνμπζά ημο βφνς απυ ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα ημο. 
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Σέθμξ κα παναημθμοεήζμοιε ηαζ ημ ζπεηζηυ απυζπαζια βζα ημ ίδζμ 

εέια: 

 

«2. Πνύ θαη πσο παξάγεηαη ην θσο; 

Ο ιεηαζπδιαηζζιυξ ηάπμζαξ άθθδξ ιμνθήξ εκένβεζαξ, ζοκήεςξ εενιζ-

ηήξ ή πδιζηήξ, δδιζμονβεί ηδ θςηεζκή εκένβεζα. Ο ιεηαζπδιαηζζιυξ αο-

ηυξ πεηοπαίκεηαζ ζηα δθεηηνυκζα ηςκ αηυιςκ, ιε ημκ ηνυπμ πμο αιέζςξ 

εα πενζβνάρμοιε. 

πςξ ήδδ βκςνίγμοιε, ηα άημια υθςκ ηςκ οθζηχκ πενζέπμοκ έκα ηε-

κηνζηυ πονήκα, πμο βφνς ημο πενζθένμκηαζ ιενζηά δθεηηνυκζα υπςξ μζ 

πθακήηεξ βφνς απυ ημκ Ήθζμ. 

Σα δθεηηνυκζα -ηάης απυ ζοκδεζζιέκεξ, μιαθέξ ζοκεήηεξ- αημθμο-

εμφκ πζζηά ιζα πνμηαεμνζζιέκδ ηοηθζηή πμνεία, ηζκμφκηαζ δδθαδή ζηδκ 

πνμβναιιαηζζιέκδ ζηζαάδα πμο θέβεηαζ εειεθζχδδξ. 

Κάεε δθεηηνυκζμ ζηδ εειεθζχδδ ηαηάζηαζδ δζαεέηεζ ιζα ζοβηεηνζιέ-

κδ πμζυηδηα εκένβεζαξ Δ1 ηαζ ηδ δζαηδνεί ακαθθμίςηδ. 

ηακ υιςξ μζ ζοκεήηεξ ιεηααάθθμκηαζ ηαζ δ μιαθή ηαηάζηαζδ δζαηα-

νάζζεηαζ, ηυηε ζοιααίκμοκ ηα ελήξ: 

Σμ δθεηηνυκζμ απμννμθά εκένβεζα απυ ημ πενζαάθθμκ ημο ηαζ ζοζζς-

νεφεζ ζοκμθζηά πμζυηδηα εκένβεζαξ Δ2. Συηε, εβηαηαθείπεζ ηδ εειεθζχδδ 

ηνμπζά ηαζ ιεηαπδδά ζε ιζα κέα ελςηενζηή ζηζαάδα, υπμο ζοκεπίγεζ ηδκ 

ηίκδζή ημο. 

Αοηυ ημ θαζκυιεκμ θέβεηαζ δηέγεξζε ηνπ αηόκνπ. 

Γηέγεξζε ελόο αηόκνπ νλνκάδνπκε ην θαηλόκελν ζην νπνίν θάπνην 

ειεθηξόληό ηνπ απνξξνθά ελέξγεηα, εγθαηαιείπεη ηε ζεκειηώδε ζηη-

βάδα θαη κεηαθέξεηαη ζε άιιε, πεξηζζόηεξν απνκαθξπζκέλε από ηνλ 

αηνκηθό ππξήλα. 

Ζ ηαηάζηαζδ αοηή είκαζ αθφζζηδ ηαζ δε δζανηεί πμθφ. Μεηά απυ ιενζ-

ηά δζζεηαημιιονζμζηά ημο δεοηενμθέπημο, ημ δθεηηνυκζμ επζζηνέθεζ 

ζηδκ ανπζηή εειεθζχδδ ηνμπζά ημο.  

 

 
 

Αοηυ ημ θαζκυιεκμ μκμιάγεηαζ απνδηέγεξζε ηνπ αηόκνπ. 
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Γζα κα ζοιαεί αοηυ, ημ δθεηηνυκζμ πνέπεζ κα απαθθαβεί απυ ημ πθευ-

καζια ηδξ εκένβεζαξ πμο ιεηαθένεζ. Πναβιαηζηά, δ πενζζζεομφιεκδ ε-

κένβεζα Δ2 – Δ1 απμδεζιεφεηαζ ζημ πενζαάθθμκ, ιεηαζπδιαηζζιέκδ υιςξ 

ζε δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία. ε ηάεε ηέημζα αηηζκμαμθία ακηζζημζ-

πεί μνζζιέκμ κήθνο θύκαηνο, πμο παναηηδνίγεζ ηδκ αηηζκμαμθία. ηακ 

ημ ιήημξ ηφιαημξ ιζαξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ απυ 4000 

Α ςξ 7500 Α, δ αηηζκμαμθία έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα δζεβείνεζ ημ αζζεδηήνζμ 

ηδξ υναζδξ ηαζ μκμιάγεηαζ θςηεζκή αηηζκμαμθία ή θσο. Άνα: Σν θσο 

είλαη κηα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, ηεο νπνίαο ην κήθνο θύκα-

ηνο θπκαίλεηαη από 4000 έσο 7500 Α. 

διείςζδ: 

Σμ Α είκαζ ιζα ιμκάδα ιέηνδζδξ ιήημοξ ηαζ δ ζπέζδ ημο ιε ημ ιέηνμ 

είκαζ : 1 Α = 10
-10 

m. 

Μζα θςηεζκή αηηζκμαμθία μκμιάγεηαζ κνλνρξσκαηηθή, υηακ απμηε-

θείηαζ απυ δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα ηνπ ηδίνπ πεξίπνπ κήθνπο θύκα-

ηνο. Κάεε ηέημζα αηηζκμαμθία ακηζζημζπεί ζε θςξ μνζζιέκμο πνχιαημξ. 

Ζ αηηζκμαμθία πμο ακηζζημζπεί π.π., ζημ πνάζζκμ θςξ έπεζ ιήημξ ηφιαημξ 

4900 Α – 5500 Α. Μζα θςηεζκή αηηζκμαμθία μκμιάγεηαζ ζύλζεηε, υηακ 

απμηεθείηαζ απυ δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα ιε δζαθμνεηζηά ιήηδ ηφια-

ημξ. φκεεηδ είκαζ δ αηηζκμαμθία ημο θεοημφ θςηυξ, ημ μπμίμ απμηεθεί-

ηαζ απυ υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ θςηεζκή αηηζκμαμ-

θία.». 

«Ακαθοηζηή Μέεμδμξ Φοζζηήξ & Υδιείαξ», ακαθοηζηέξ ιαεδηζηέξ εη-

δυζεζξ, ηυιμξ 5, ζεθ. 52-53.   

 

Να ελδβήζμοιε ηα ελήξ: 

Απυ ημ ηεθεοηαίμ αοηυ απυζπαζια αθεκυξ, ηαζ ζφιθςκα ιε υθα υζα 

ιέπνζ ηχνα ελδβήζαιε αθεηένμο (αθθά ηαζ παναηάης εα ελδβήζμοιε α-

καθοηζηυηενα), πνμηφπημοκ ηα ελήξ: 

Γζα κα παναπεεί δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία πμο θένεζ θςξ ηαζ ε-

κένβεζα, πνέπεζ κα πθδζζάζμοιε ιεηαλφ ημοξ έκα πνςηυκζμ ηαζ έκα δθε-

ηηνυκζμ ή ηαθφηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά ημοξ θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθμφ αοηά θένμοκ ηα δθεηηνζηά ημοξ θμνηία πμο 

είκαζ ακηίεεηα. 

ημ θαζκυιεκμ ηδξ απμδζέβενζδξ ημο αηυιμο, δδθαδή, έπμοιε ηδκ δθε-

ηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία κα πανάβεηαζ ιυκμκ απυ εκένβεζα (θςηυκζα 

εκένβεζαξ) ηαζ ιάθζζηα απυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ απυ 

ημκ δμιζηυ θίεμ ημο πνςημκίμο ηαζ απυ ημ δμιζηυ θίεμ ημο δμιζημφ 

θίεμο ημο δθεηηνμκίμο, ηαζ δεκ έπμοιε ηαευθμο δθεηηνυκζα ζε αοηυκ ημκ 

ηφπμ-ιμνθή δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ. 
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21. Η έλλνηα θαη ε δεκηνπξγία ησλ θσηνλίσλ.  

Η νπζία θαη ε βάζε αιιά θαη ε ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ αιιά θαη 

ηεο θάζε είδνπο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο είλαη ηα 

ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ.  

Ο δηαρσξηζκόο ησλ θσηνλίσλ ελέξγεηαο από ηα θσηόληα κάδαο.  

Η εμήγεζε όηη ε ηζρύο ηνπ πξνζπίπηνληνο όζν θαη ηνπ αλαθιώ-

κελνπ θσηόο πάλσ ζηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα είλαη ε ίδηα. 

Η εμήγεζε ηνπ λόκνπ όηη ε γσλία πξόζπησζεο είλαη ίζε κε ηελ γσ-

λία αλάθιαζεο ηνπ θσηόο.  

Η εμήγεζε ηεο έιμεο πεξηζζόηεξσλ ειεθηξνλίσλ από ηελ κεηαι-

ιηθή επηθάλεηα, όηαλ πάλσ ηεο πέθηεη θσο πνπ έρεη κηθξόηεξν ην κή-

θνο θύκαηόο ηνπ. 

 

 

«4-2. Σα θσηόληα ήξζαλ γηα λα κείλνπλ 

[…] ηακ ημ θςξ πέθηεζ ζε ιζα ιεηαθθζηή επζθάκεζα, έπεζ ηδκ 

ζηακυηδηα κα εηδζχηεζ δθεηηνυκζα απυ ηδκ  επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο. Ζ 

ζηακυηδηα ιάθζζηα αοηή βίκεηαζ πζμ δναζηζηή υζμ δ ζοπκυηδηα ηδξ 

θςηεζκήξ δέζιδξ - ακ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ακήηεζ ζημ οπενζχδεξ - είκαζ 

ιεβαθφηενδ». 

«Ζ Αοημαζμβναθία ημο θςηυξ» Γζχνβμξ Γναιιαηζηάηδξ, Πακεπζζηδ-

ιζαηέξ Δηδυζεζξ Κνήηδξ, 4δ Έηδμζδ, Ζνάηθεζμ 2006, ζεθ.198. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ:  

«…ηακ ημ θςξ πέθηεζ ζε ιζα ιεηαθθζηή επζθάκεζα, έπεζ ηδκ 

ζηακυηδηα κα εηδζχηεζ δθεηηνυκζα απυ ηδκ  επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο. Ζ 

ζηακυηδηα ιάθζζηα αοηή βίκεηαζ πζμ δναζηζηή υζμ δ ζοπκυηδηα ηδξ 

θςηεζκήξ δέζιδξ - ακ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ακήηεζ ζημ οπενζχδεξ - είκαζ 

ιεβαθφηενδ».  

Σμ θςξ, ελδβήζαιε θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα: εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία εειεθζχδδ ζυκηα 

έθημοκ ηαζ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα (επεζδή θένεζ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ), 

μπυηε πανάβμοκ ηα θςηυκζα εκένβεζαξ (εκενβεζαηά θςηυκζα). 

 

Πανέκεεζδ. 

Αοηά είκαζ ηαεανή ζπεδυκ ιμνθή εκένβεζαξ (θέιε ζπεδυκ επεζδή εδχ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα δεκ οπάνπμοκ ζηδκ απυθοηα ηαεανή ιμνθή 

εκένβεζάξ ηςκ). ηδκ ζοκέπεζα, έθημοκ ηαζ ιζηνμιάγα πμο απμηεθείηαζ 

απυ απμημπέκηα ηιήιαηα δμιζηχκ θίεςκ ηδξ φθδξ πάκς ζημοξ μπμίμοξ 

πέθημοκ ή έθημοκ ηδκ θεβυιεκδ ιαβκδηζηή «ζηυκδ» ηαζ έηζζ αολάκμοκ 

ημ θμνηίμ ηδξ ιάγαξ ηςκ. ηδκ ζοκέπεζα ιπμνμφκ κα έθλμοκ ηαζ 

μθυηθδνμοξ δμιζημφξ θίεμοξ δθεηηνμκίςκ, ημοξ μπμίμοξ θμνηίγμοκ 
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αηυιδ-αηυιδ ηαζ μθυηθδνα πνςηυκζα ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ζηνχιαηα 

πνςημκίςκ υπςξ π.π. ζηδκ ζμκυζθαζνα, ζημκ ήθζμ υπμο έπεζ πμθφ ιεβάθεξ 

εενιμηναζίεξ (επεζδή εηεί πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα ζε ιεβάθδ ζζπφ, 

αηνζαχξ θυβς ηδξ αφλδζδξ ημο θμνηίμο ημοξ, μπυηε ιπμνμφκ κα έθημοκ 

μθυηθδνα πνςηυκζα η.θπ.).  

Αοηά θμζπυκ ηα θςηυκζα είκαζ ιμνθή εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ έθλεζ ηαζ ιάγα, άθθμηε 

πενζζζυηενδ ηαζ άθθμηε θζβυηενδ, μπυηε πνμηφπημοκ ηαζ ηα δζαθμνεηζηά 

είδδ ηςκ αηηζκμαμθζχκ. Ζ μοζία ηαζ δ αάζδ αθθά ηαζ δ εκένβεζα ηςκ θς-

ημκίςκ αθθά ηαζ ηδξ ηάεε είδμοξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Κζ ελδβήζαιε υηζ θςηυκζα εκένβεζαξ είκαζ εηείκα πμο θένμοκ εθάπζζηδ 

ιάγα, εκχ υηακ δ ιάγα ημοξ είκαζ ιεβαθφηενδ ηαζ ελαζηίαξ αοηήξ 

ιπμνμφκ κα ανίζημκηαζ ζε αανφηδηα ή ζε ιαβκδηζηή-δθεηηνμιαβκδηζηή 

αθθδθελάνηδζδ ιε ηδκ φθδ, μκμιάγμκηαζ θςηυκζα ιάγαξ. 

Σέθμξ πανέκεεζδξ.-  

 

Αοηά, θμζπυκ, ηα θςηυκζα, ηαεχξ πέθημοκ ιε μνιή πάκς ζε ιζα επζθά-

κεζα, επεζδή θυβς ηδξ πηχζδξ αοηήξ πανάβμκηαζ ηζ άθθα επζπθέμκ ηέημζα 

εειεθζχδδ ζυκηα, ηυηε: 

α) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο θςηυξ θμνηίγμοκ ημοξ εζς-

ηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηυζμ 

ζηα δθεηηνυκζα υζμ ηαζ ζηα πνςηυκζα ηδξ ιάγαξ ημο ιεηάθθμο-φθδξ 

πάκς ζημ μπμίμ πέθημοκ (δ θυνηζζδ δεκ βίκεηαζ ιυκμκ απυ ηα ίδζα ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ημο θςηυξ, αθθά ηαζ απυ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο πανάβμκηαζ ημκ πνυκμ ηδξ πηχζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ 

επζθάκεζα. Δλδβήζαιε υηζ απυ ηδκ ζφβηνμοζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ 

ιάγα πανάβμκηαζ πάθζ εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ ιζθήζαιε βζα ηδκ «ζηυκδ» 

ηδξ ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ). 

Έηζζ, μζ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ, ηυζμ ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα, θμνηίγμκηαζ απυ ημ 

πνμζπίπημκ θςξ. ηδκ ζοκέπεζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο 

θςηυξ, αθθά ηαζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ δθεηηνμκίςκ πμο 

πανήπεδζακ ηαηά ηδκ πηχζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα, 

απςεμφκηαζ ιε αοηά ηα μιχκοιά ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, 

θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο έπμοκ θμνηίζεζ ημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. Σα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ, δδθαδή, 

απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ εζςηενζηχκ-

αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα πνςηυκζα-

δθεηηνυκζα. Καζ, επεζδή ηα δθεηηνυκζα είκαζ πζμ εθαθνά, ανπίγμοκ κα 

απςεμφκηαζ απυ ηα άημιά ημοξ. Σμ ίδζμ απςεείηαζ ηαζ ημ θςξ απυ ηδκ 

επζθάκεζα πάκς ζηδκ μπμία έπεζε ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηή έπμοιε ηδκ 

άπςζδ ημο θςηυξ απυ ηδκ επζθάκεζα αοηή πάκς ζηδκ μπμία έπεζε. 
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Μάθζζηα υζμ πζμ ηάεεηα πέθηεζ ημ θςξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα αοηή, 

ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ ηαζ δ ζφβηνμοζδ αοηή ηαζ ηυηε ηυζμ πενζζζυηενα 

εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμκηαζ. Δπμιέκςξ, ακάθμβα ιε ηδκ βςκία πηχζδξ 

ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο, έπμοιε 

ηαζ ηδκ ακάθμβδ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ έηζζ ελδβείηαζ δ 

ακηίζημζπδ παναβυιεκδ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, μπυηε ημ θςξ 

απςεείηαζ, ακάθμβα δδθαδή ιε ηδκ ίδζα βςκία ηθίζδξ-άπςζδξ, απυ ηδκ 

ιεηαθθζηή αοηή επζθάκεζα. ζμ πζμ πμθφ αοηή δ βςκία πηχζδξ ημο 

θςηυξ ηείκεζ πνμξ ηδκ ηάεεηδ, ηυζμ πζμ πμθθά πενζζζυηενα εειεθζχδδ 

ζυκηα πανάβμκηαζ, αθθά ηαζ ηυζμ πζμ πμθφ ζζπονά ελαζηείηαζ δ άπςζδξ 

ημο ακαηθχιεκμο θςηυξ (εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο) απυ ηα παναβυιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα ζημ ζδιείμ ηδξ πηχζδξ ημο (ελαζηίαξ ηδξ ζφβηνμοζδξ 

ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα πανάβμκηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα).   

Ζ ζζπφξ δδθαδή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο θςηυξ πμο πνμζπίπηεζ 

πάκς ζηδκ επζθάκεζα, έζης υηζ θένεζ α εκένβεζα.  

Αοηή δ ζζπφξ πάκεζ ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ ηαεχξ θμνηίγεζ ημοξ εζςηενζ-

ημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ (πμο ανίζημκηαζ 

ζημ ζδιείμ πηχζδξ ηςκ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα) αθεκυξ, αθθά 

απυ ημ άθθμ ιένμξ, ίζδ πμζυηδηα εκένβεζαξ απςεείηαζ απυ αοημφξ ημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ πμο έθηεηαζ ηαζ πάθζ απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ πμο ήδδ έπμοκ α-

πςεδεεί. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ ζζπφξ ημο πνμζπίπημκημξ αθθά ηαζ ημο α-

καηθχιεκμο θςηυξ είκαζ δ ίδζα, ελαζηίαξ ημο μπμίμο έπμοιε ηαζ ηδκ ίδζα 

ελαζημφιεκδ άπςζδ απυ ημ ζδιείμ πηχζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθ-

θζηή επζθάκεζα. 

Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ υηζ δ ζζπφξ ημο πνμζπίπημκημξ υζμ ηαζ ημο 

ακαηθχιεκμο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα είκαζ δ ίδζα. 

Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ ημο κυιμο υηζ δ βςκία πνυζπηςζδξ είκαζ ίζδ 

ιε ηδκ βςκία ακάηθαζδξ ημο θςηυξ.  

 

Καεχξ, θμζπυκ, απςεμφκηαζ ηα δθεηηνυκζα αοηά πμο θένμοκ πζμ ζζπο-

νμφξ ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ημοξ (απςεμφκηαζ ιε ηα μιχκοιά ημοξ θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ημο θςηυξ), έθημκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ (ιεηά ηδκ ελάζηδζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ) απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ, ηαζ έηζζ ημ θςξ ιπμνεί ηαζ έθηεζ πάθζ 

αοηά ηα δθεηηνυκζα. 

 

α) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ θμνηίγμοκ ημοξ ε-

ζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηυζμ ζηα δθεηηνυκζα υζμ ηαζ ζηα πνςηυκζα ηδξ ιάγαξ ημο ιεηάθθμο-

φθδξ πάκς ζημ μπμίμ πέθημοκ (δ θυνηζζδ δεκ βίκεηαζ ιυκμκ απυ ηα ίδζα 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο θςηυξ, αθθά ηαζ απυ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ 
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ζυκηα πμο πανάβμκηαζ ημκ πνυκμ ηδξ πηχζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ 

επζθάκεζα. Δλδβήζαιε υηζ απυ ηδκ ζφβηνμοζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ 

ιάγα πανάβμκηαζ πάθζ εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ ιζθήζαιε βζα ηδκ «ζηυκδ» 

ηδξ ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ). 

Έηζζ, μζ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ, ηυζμ ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα, θμνηίγμκηαζ απυ ημ 

πνμζπίπημκ θςξ. ηδκ ζοκέπεζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο 

θςηυξ, αθθά ηαζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ πνςημκίςκ πμο πανήπεδζακ 

ηαηά ηδκ πηχζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα, απςεμφκηαζ 

ιε αοηά ηα μιχκοιά ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, θμνηία 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ θμνηίζεζ ημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Σα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ, δδθαδή, απςεμφκηαζ 

ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ 

πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα. 

Καζ, επεζδή ηα δθεηηνυκζα είκαζ πζμ εθαθνά, ανπίγμοκ κα απςεμφκηαζ 

απυ ηα άημιά ημοξ. Σμ ίδζμ απςεείηαζ ηαζ ημ θςξ απυ ηδκ επζθάκεζα 

πάκς ζηδκ μπμία έπεζε ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηή έπμοιε ηδκ άπςζδ ημο 

θςηυξ απυ ηδκ επζθάκεζα αοηή πάκς ζηδκ μπμία έπεζε.  

Καεχξ, θμζπυκ, απςεμφκηαζ υιςξ ηα δθεηηνυκζα αοηά πμο θένμοκ πζμ 

ζζπονμφξ ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ημοξ (απςεμφκηαζ ιε ηα μιχκοιά ημοξ θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ημο θςηυξ), έθημκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ (ιεηά ηδκ ελάζηδζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ), απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο θςηυξ, ηαζ έηζζ ημ θςξ ιπμνεί ηαζ έθηεζ πάθζ 

αοηά ηα δθεηηνυκζα. 

 

Να επακέθεμοιε υιςξ, ζηδκ ανπζηή ιαξ εέζδ: 

«[…] ηακ ημ θςξ πέθηεζ ζε ιζα ιεηαθθζηή επζθάκεζα, έπεζ ηδκ ζηακυ-

ηδηα κα εηδζχηεζ δθεηηνυκζα απυ ηδκ  επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο. Ζ ζηακυ-

ηδηα ιάθζζηα αοηή βίκεηαζ πζμ δναζηζηή υζμ δ ζοπκυηδηα ηδξ θςηεζκήξ 

δέζιδξ - ακ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ακήηεζ ζημ οπενζχδεξ - είκαζ ιεβαθφ-

ηενδ». 

Δπμιέκςξ, πνμηφπηεζ υηζ υζμ ιζηνυηενμ ιήημξ ηφιαημξ έπεζ ημ θςξ, 

ηυζμ πενζζζυηενμ ζζπονυ είκαζ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο. 

Αοηυ ζδιαίκεζ, ηυηε, υηζ ηυζμ ζζπονυηενδ είκαζ δ άπςζδ πμο 

ζοιααίκεζ ζημ ζδιείμ πνυζπηςζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή 

επζθάκεζα, ιε ζοκέπεζα κα έθηεζ ζζπονυηενα ηαζ πενζζζυηενα δθεηηνυκζα 

απυ ηδκ επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο (επεζδή, υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πζμ πάκς, 

θυβς ηδξ πηχζδξ ημο θςηυξ ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα πανάβμκηαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μπμία απςεμφκηαζ ιε ηα πνμζπίπημκηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ημο θςηυξ. ζμ πενζζζυηενμ ηείκεζ δ βςκία κα πθδζζάγεζ πνμξ ηδκ 

ηάεεηδ, ηυζμ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμκηαζ, μπυηε ηυζμ πζμ 
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πμθφ ζζπονά ελαζηείηαζ ηαζ δ άπςζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ή ηςκ 

θςημκίςκ). 

 

 

  



94 

 

22. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο κνλνρξσκαηηθήο αθηηλνβνιίαο από 

έλα ζώκα όηαλ πάλσ ηνπ πέζεη ε αθηηλνβνιία εθείλε πνπ έρεη ην ίδην 

ρξώκα κε ην ζεκείν ζην νπνίν πέθηεη. 

 

 

Ακαθέναιε πζμ πάκς υηζ: «…Μάθζζηα υζμ πζμ ηάεεηα πέθηεζ ημ θςξ 

πάκς ζηδκ επζθάκεζα αοηή, ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ ηαζ δ ζφβηνμοζδ αοηή 

ηαζ ηυηε ηυζμ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμκηαζ. Δπμιέκςξ, ακά-

θμβα ιε ηδκ βςκία πηχζδξ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ πάκς ζηδκ 

επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο, έπμοιε ηαζ ηδκ ακάθμβδ παναβςβή εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ηαζ έηζζ ελδβείηαζ δ ακηίζημζπδ παναβυιεκδ ζζπφξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, μπυηε ημ θςξ απςεείηαζ, ακάθμβα δδθαδή ιε ηδκ 

ίδζα βςκία ηθίζδξ-άπςζδξ, απυ ηδκ ιεηαθθζηή αοηή επζθάκεζα. ζμ πζμ 

πμθφ αοηή δ βςκία πηχζδξ ημο θςηυξ ηείκεζ πνμξ ηδκ ηάεεηδ, ηυζμ πζμ 

πμθθά πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμκηαζ, αθθά ηαζ ηυζμ πζμ 

πμθφ ζζπονά ελαζηείηαζ δ άπςζδξ ημο ακαηθχιεκμο θςηυξ (εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ημο) απυ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ζημ ζδιείμ ηδξ πηχζδξ 

ημο (ελαζηίαξ ηδξ ζφβηνμοζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα 

πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα).   

Ζ ζζπφξ δδθαδή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο θςηυξ πμο πνμζπίπηεζ 

πάκς ζηδκ επζθάκεζα, έζης υηζ θένεζ α εκένβεζα.  

Αοηή δ ζζπφξ πάκεζ ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ ηαεχξ θμνηίγεζ ημοξ εζςηενζ-

ημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ (πμο ανίζημκηαζ 

ζημ ζδιείμ πηχζδξ ηςκ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα) αθεκυξ, αθθά 

απυ ημ άθθμ ιένμξ, ίζδ πμζυηδηα εκένβεζαξ απςεείηαζ απυ αοημφξ ημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ πμο έθηεηαζ ηαζ πάθζ απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ πμο ήδδ έπμοκ α-

πςεδεεί. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ ζζπφξ ημο πνμζπίπημκημξ αθθά ηαζ ημο α-

καηθχιεκμο θςηυξ είκαζ δ ίδζα, ελαζηίαξ ημο μπμίμο έπμοιε ηαζ ηδκ ίδζα 

ελαζημφιεκδ άπςζδ απυ ημ ζδιείμ πηχζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθ-

θζηή επζθάκεζα. 

Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ υηζ δ ζζπφξ ημο πνμζπίπημκημξ υζμ ηαζ ημο 

ακαηθχιεκμο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα είκαζ δ ίδζα. 

Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ ημο κυιμο υηζ δ βςκία πνυζπηςζδξ είκαζ ίζδ 

ιε ηδκ βςκία ακάηθαζδξ ημο θςηυξ». 

Αηνζαχξ ημ ίδζμ θαζκυιεκμ πνμηφπηεζ ηαζ ζοιααίκεζ ιε ηδκ παναβςβή 

ιμκμπνςιαηζηήξ αηηζκμαμθίαξ απυ έκα ζχια υηακ πάκς ημο πέζεζ δ 

αηηζκμαμθία εηείκδ πμο έπεζ ημ ίδζμ πνχια ιε ημ ζδιείμ ζημ μπμίμ 

πέθηεζ. 

Δλδβήζαιε δδθαδή υηζ δ ηάεε αηηζκμαμθία είκαζ γεφβμξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ: εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ή 

θςηυκζα εκένβεζαξ πμο έθημοκ ηαζ ιζηνμιάγα, ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα 

(αθέπε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα). 
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Ακ θμζπυκ ιζα ιμκμπνςιαηζηή αηηζκμαμθία π.π. πνάζζκμ θςξ πέζεζ 

πάκς ζε ιζα επζθάκεζα, ανπζηά πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, θυβς αηνζ-

αχξ αοηήξ ηδξ πηχζδξ (αθ. ζοιπίεζδ ηαζ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ). 

ηδκ ζοκέπεζα ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ζημ ζδιείμ ηδξ πνυ-

ζηνμοζδξ-πνυζπηςζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα, αθθδθεπζδνμφκ 

ιεηαλφ ημοξ ηαηά ημκ ελήξ ηνυπμ: 

 

α) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο θςηυξ θμνηίγμοκ ημοξ εζς-

ηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηυζμ 

ζηα δθεηηνυκζα υζμ ηαζ ζηα πνςηυκζα ηδξ ιάγαξ ημο ιεηάθθμο-φθδξ 

πάκς ζημ μπμίμ πέθημοκ (δ θυνηζζδ δεκ βίκεηαζ ιυκμκ απυ ηα ίδζα ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο θςηυξ, αθθά ηαζ απυ ηα παναβυιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο πανάβμκηαζ ημκ πνυκμ ηδξ πηχζδξ ημο 

θςηυξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα. Δλδβήζαιε υηζ απυ ηδκ ζφβηνμοζδ ημο 

θςηυξ πάκς ζηδκ ιάγα πανάβμκηαζ πάθζ εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ ιζθήζαιε 

βζα ηδκ «ζηυκδ» ηδξ ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ). Πζμ πμθφ υιςξ έθημκηαζ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο πανάβμκηαζ ζημ ζδιείμ ηδξ 

πνυζηνμοζδξ ημο θςηυξ ιε ηδκ επζθάκεζα, αθθά ηαζ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ 

ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ ηδξ ιάγαξ ημο οθζημφ πάκς ζημ μπμίμ 

πέθηεζ ημ θςξ, ηαζ ηα μπμία έπμοκ ζζπονυηενδ ηδκ ιεηαλφ ημοξ 

ιαβκδηζηή-δθεηηνμιαβκδηζηή έθλδ ή αανφηδηα. Συηε θέιε υηζ δ έθλδ 

είκαζ ζζπονυηενδ ζηζξ αηηζκμαμθίεξ εηείκεξ πμο θένμοκ ημ ίδζμ ιήημξ 

ηφιαημξ. 

Έηζζ ηα πνμζπίπημκηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο θςηυξ θμνηί-

γμοκ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμ-

κίςκ ηδξ ιάγαξ ηδξ ιεηαθθζηήξ επζθάκεζαξ (ζδιείμ πηχζδξ ηςκ). 

ηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, αοηά ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζ-

ημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ (ηδξ ιεηαθθζηήξ επζθάκεζαξ), 

υζμ ηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο πανάβμκηαζ ζημ ζδ-

ιείμ ηδξ πνυζηνμοζδξ ημο θςηυξ ιε ηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα. 

Συηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο θςηυξ, απςεμφκηαζ απυ ημ 

ζδιείμ πνυζηνμοζήξ ημο. Καεχξ απςεμφκηαζ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ, 

υιςξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ εηείκςκ πμο ήδδ έπμοκ απςεδεεί απυ ημ ζδιείμ 

πνυζηνμοζδξ ημο θςηυξ.  

Αοηά θμζπυκ ηα απςεμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο θςηυξ 

απςεμφκηαζ ηχνα ιε ηδκ ίδζα δφκαιδ άπςζδξ ιε ηδκ μπμία είπακ πέζεζ 

πάκς ζημ ζδιείμ ηδξ επζθάκεζαξ. Σα εειεθζχδδ ζυκηα υιςξ πμο είπακ 

πέζεζ πάκς ζημ ζδιείμ ηδξ επζθάκεζαξ ήζακ εηείκα ηδξ μνζζιέκδξ 

ιμκμπνςιαηζηήξ αηηζκμαμθίαξ, έζης ηδξ πνάζζκδξ. 
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Αοηή δ παναπάκς «επζθμβή» βίκεηαζ επεζδή, θυβς ηδξ ίδζαξ ζζπφμξ-αά-

νμοξ πμζυηδηαξ ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ πμο θένμοκ μζ αηηζκμαμθίεξ ημο 

ίδζμο πνχιαημξ (ελδβήζαιε ζε άθθμ ηεθάθαζμ υηζ ημ πνχια δδθχκεζ ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ ιάγαξ -ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ πμο έθημοκ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα), έπμοιε ζζπονυηενδ ηδκ έθλδ ιεηαλφ ηδξ πνμζπίπημοζαξ 

αηηζκμαμθίαξ ημο θςηυξ (ηδξ ιμκμπνςιαηζηήξ εδχ, ηδξ πνάζζκδξ 

δδθαδή) ιε ηα θςηυκζα ιάγαξ πμο πανάβμκηαζ ζημ ζδιείμ πηχζδξ-

ζφβηνμοζήξ ηςκ (π.π. ζηα θφθθα ημο θοημφ ή ζημκ αηιμζθαζνζηυ αένα), 

χζηε απυ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα (θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ημο 

θςηυξ ιε ημ ιέζμκ-ζχια πάκς ζημ μπμίμ πέθηεζ, κα πανάβμκηαζ ηαζ 

ακάθμβα (ιεηαλφ ηςκ άθθςκ) θςηυκζα ιάγαξ πμο θένμοκ ίζμ, ή ίζμ 

πενίπμο, ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ. Αοηά θμζπυκ ηα 

παναβυιεκα θςηυκζα ιάγαξ πμο θένμοκ ίζμ, ή ζπεδυκ ίζμ, ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εκένβεζαξ αθθά ηαζ ιάγαξ, ζδιαίκεζ υηζ 

πανάβμκηαζ ίδζα θςηυκζα εκένβεζαξ ηαζ ιάγαξ, (πανάβμκηαζ ηαζ άθθα, 

αθθά ειείξ εζηζάγμοιε ζε αοηά πμο είκαζ-πανάβμκηαζ ίδζα).  

Αοηά θμζπυκ ηα θςηυκζα πμο πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ πηχζδ-ζφβηνμοζδ 

ημο θςηυξ μνζζιέκδξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ θένμοκ ίζα θμνηία ςξ πνμξ ηδκ 

πνμζπίπημοζα αηηζκμαμθία, θέιε ηχνα υηζ ελαζημφκ ζζπονυηενα ηδκ αα-

νοηζηή ημοξ έθλδ ιεηαλφ ημοξ, έπμοκ ζζπονυηενδ ηδ  ιεηαλφ ημοξ αανφ-

ηδηα, υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πζμ πάκς.  

Γδθαδή, ηα θςηυκζα ηδξ πνάζζκδξ αηηζκμαμθίαξ, ελαζημφκ ζζπονυηενα 

ηδκ αανοηζηή ημοξ έθλδ ιε ηα παναβυιεκα θςηυκζα ηδξ πνάζζκδξ αηηζκμ-

αμθίαξ.  

Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ έθλδξ ηςκ. 

ηδκ ζοκέπεζα, αθμφ βίκεζ αοηή δ έθλδ ημοξ, ηυηε έπμοιε ηδκ ιεηαλφ 

ημοξ άπςζδξ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, μπυηε έπμοιε ηδκ πανα-

βςβή ηδξ ακαηθχιεκδξ αηηίκαξ ίδζμο αηνζαχξ πνχιαημξ. Πενζζζυηενα 

βζα ημκ ηνυπμ άπςζήξ ηςκ, ελδβήζαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-

εκυηδηα. 

 

Σχνα, θμζπυκ, υπςξ ακαθέναιε ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ηα 

παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ζημ ζδιείμ πνυζηνμοζδξ ημο θςηυξ ζηδκ 

ιεηαθθζηή επζθάκεζα είκαζ πάθζ ίδζα ιε εηείκα πμο έπμοκ πέζεζ, ηζ αθμφ 

δδθαδή είκαζ ίδζαξ έκηαζδξ, έπμοκ επμιέκςξ ηαζ ημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ, 

αθμφ ιε ηδκ ίδζα δφκαιδ απςεμφκηαζ απυ ημ ζδιείμ πνυζηνμοζδξ, 

δδθαδή πανάβμοκ ημ ηφια ημο θςηυξ ζηδκ ίδζα έκηαζδ, ή έπμοιε ημ 

παναβυιεκμ ηφια ημο θςηυξ κα έπεζ ημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ, ςξ πνμξ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ (πμο ακαθέναιε ζηδκ πανμφζα, ηδκ α 

πενίπηςζδ) μπυηε πνμηφπηεζ-δδιζμονβείηαζ έηζζ δ ίδζα αηηζκμαμθία ή 

δδιζμονβείηαζ ηαζ πάθζ ημ πνάζζκμ πνχια. 

 

α) Αηνζαχξ ημ ίδζμ-ακάθμβα βίκεηαζ ηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ, ή ιμκμπνςιαηζηήξ αηηζκμαμθίαξ. 
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Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ, δδθαδή, θμνηίγμοκ 

ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηυζμ ζηα δθεηηνυκζα υζμ ηαζ ζηα πνςηυκζα ηδξ ιάγαξ ημο 

ιεηάθθμο-φθδξ πάκς ζημ μπμίμ πέθημοκ (δ θυνηζζδ δεκ βίκεηαζ ιυκμκ 

απυ ηα ίδζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ, αθθά ηαζ απυ ηα 

παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο πανάβμκηαζ ημκ πνυκμ 

ηδξ πηχζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα. Δλδβήζαιε υηζ απυ ηδκ 

ζφβηνμοζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιάγα πανάβμκηαζ πάθζ εειεθζχδδ ζυκηα 

ηαζ ιζθήζαιε βζα ηδκ «ζηυκδ» ηδξ ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ). Πζμ πμθφ 

υιςξ έθημκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο πνμζπίπημκημξ 

θςηυξ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο πανάβμκηαζ ζημ ζδιείμ 

ηδξ πνυζηνμοζδξ ημο θςηυξ ιε ηδκ επζθάκεζα, αθθά ηαζ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ ηδξ ιάγαξ ημο οθζημφ πάκς ζημ 

μπμίμ πέθηεζ ημ θςξ. 

Έηζζ ηα πνμζπίπημκηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ θμνηί-

γμοκ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμ-

κίςκ. 

ηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ αοηά ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ απςεμφκηαζ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ, υζμ ηαζ 

ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο πανάβμκηαζ ζημ ζδιείμ ηδξ 

πνυζηνμοζδξ ημο θςηυξ ιε ηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα. 

Συηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ, απςεμφκηαζ απυ ημ 

ζδιείμ πνυζηνμοζήξ ημο. Καεχξ απςεμφκηαζ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ, 

υιςξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ εηείκςκ πμο ήδδ έπμοκ απςεδεεί απυ ημ ζδιείμ 

πνυζηνμοζδξ ημο θςηυξ.  

Αοηά θμζπυκ ηα απςεμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ 

απςεμφκηαζ ηχνα ιε ηδκ ίδζα δφκαιδ άπςζδξ ιε ηδκ μπμία είπακ πέζεζ 

πάκς ζημ ζδιείμ ηδξ επζθάκεζαξ. Σα εειεθζχδδ ζυκηα υιςξ πμο είπακ πέ-

ζεζ πάκς ζημ ζδιείμ ηδξ επζθάκεζαξ ήζακ εηείκα ηδξ μνζζιέκδξ 

ιμκμπνςιαηζηήξ αηηζκμαμθίαξ, έζης ηδξ πνάζζκδξ. 

Σχνα, θμζπυκ, υπςξ ακαθέναιε ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ηα 

παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ζημ ζδιείμ πνυζηνμοζδξ ημο θςηυξ ζηδκ 

ιεηαθθζηή επζθάκεζα είκαζ πάθζ ίδζα ιε εηείκα πμο έπμοκ πέζεζ, ηζ αθμφ 

δδθαδή είκαζ ίδζαξ έκηαζδξ, έπμοκ επμιέκςξ ηαζ ημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ, 

αθμφ ιε ηδκ ίδζα δφκαιδ απςεμφκηαζ απυ ημ ζδιείμ πνυζηνμοζδξ, 

δδθαδή πανάβμοκ ημ ηφια ημο θςηυξ ζηδκ ίδζα έκηαζδ, ή έπμοιε ημ 

παναβυιεκμ ηφια ημο θςηυξ κα έπεζ ημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ, ςξ πνμξ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο ακαθέναιε ζηδκ πανμφζα, ηδκ α 

πενίπηςζδ) μπυηε πνμηφπηεζ-δδιζμονβείηαζ έηζζ δ ίδζα αηηζκμαμθία ή 

δδιζμονβείηαζ ηαζ πάθζ ημ πνάζζκμ πνχια. 
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23. Ση είλαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ελέξγεηαο ή ελεξ-

γεηαθή ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 

Πσο ιεηηνπξγεί ην ελεξγεηαθό ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. 

Ση είλαη ην δηακήθεο θύκα 

Ση είλαη ην ζεκειηώδεο καγλεηηθό θνξηίν ηόλησλ πξσηνλίσλ ή ζε-

κειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ. 

Ση είλαη ην ζεκειηώδεο καγλεηηθό θνξηίν ηόλησλ ειεθηξνλίσλ ή 

ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

Ση νλνκάδεηαη θξίζηκε καγλεηηθή απόζηαζε ή θξίζηκν ζεκείν ησλ 

ζεκειησδώλ ηόλησλ.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο νκνηνηήησλ ζηα ρεκηθά ζηνηρεία θαη 

ηεο νκαδνπνίεζήο ησλ θαηά ηελ θιίκαθα Μεληειέγηεθ.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγσγήο ησλ ηζνηόπσλ. 

 

 

Δλδβήζαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα υηζ δ δθεηηνμιαβκδ-

ηζηή αηηζκμαμθία πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ έθλδ ιεηαλφ ημο ιαβκδηζημφ-δ-

θεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο ημο δμιζημφ θίεμο ημο πνςημκίμο πμο θένεζ 

εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ αθεκυξ, ηαζ απυ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο δμιζημφ θίεμο ημο δθεηηνμκίμο πμο θένεζ 

ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ αθεηένμο, δεκ θένεζ ηαευθμο δθεηηνυκζα, 

αθθά είκαζ ιζα ηαεανήξ ιμνθή δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία (αθέπε 

παναβςβή δθεηηνζζιμφ ιέζα ζημ ίδζμ ημ άημιμ, θάζδ απμδζέβενζδξ 

υπμο εηημκχκεηαζ μ δθεηηνζζιυξ ημο, πςνίξ κα ένεμοκ ζε επαθή 

πνςηυκζμ-δθεηηνυκζμ). 

Σμ είδμξ αοηυ ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο θένεζ ηαεανή 

εκένβεζα πςνίξ ηαευθμο δθεηηνυκζα ή άθθμοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηαζ ηαευ-

θμο ιάγα ημ μκμιάγμοιε ηαεανή δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ή αθ-

θζχξ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ηαεανήξ εκένβεζαξ ή αθθζχξ εκεν-

βεζαηή δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία. 

Δλδβήζαιε επίζδξ υηζ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο δμιζημφ θίεμο ημο 

πνςημκίμο έθηεηαζ ιε ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο δμιζημφ θίεμο ημο δθε-

ηηνμκίμο ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, εκχ ηα δφμ παναπάκς είδδ  

ιαβκδηζημφ θμνηίμο απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπημοκ ηχνα ηα ελήξ: 

Ακ δδθαδή πθδζζάζεζ ιεηαλφ ημοξ έκα πνςηυκζμ ηαζ έκα δθεηηνυκζμ 

(ιζθάιε ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ) ηυηε πανάβεηαζ δ δθεηηνμιαβκδηζηή 

αηηζκμαμθία ή αθθζχξ έπμοιε έθλδ ηςκ ιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ηςκ δφμ αο-

ηχκ δμιζηχκ θίεςκ πμο θένμοκ ζοβπνυκςξ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία. 

Συηε απυ ηδκ έθλδ αοηή πανάβεηαζ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια, ηαζ ιάθζ-

ζηα ημ εκενβεζαηυ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια, αθμφ υπςξ ελδβήζαιε δεκ 

πενζέπεζ ηαευθμο ιάγα πανά ιυκμκ ηαεανή εκένβεζα. 

Σμ ηφια αοηυ (= ημ εκενβεζαηυ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια) θεζημονβεί 

ςξ ελήξ, ιε αάζδ ηα υζα είπαιε. 
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Έζης υηζ αοηυ ηζκείηαζ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ. Σα δφμ ιαβκδηζηά-δθε-

ηηνμιαβκδηζηά θμνηία ημο ηα μπμία θένεζ ηδκ ιζα θμνά έθημκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ ηαζ πθδζζάγμοκ ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ, αθθά υηακ πθδζζάζμοκ πμθφ 

ιεηαλφ ημοξ, ηυηε ηαζ πάθζ απςεμφκηαζ. Αοηυ παναζηαηζηά ενιδκεφεηαζ 

ςξ ελήξ: 

ηακ ηα δφμ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ημο δμιζημφ θίεμο 

ημο πνςημκίμο ηαζ ημο δμιζημφ θίεμο ημο δθεηηνμκίμο πθδζζάζμοκ 

ιεηαλφ ημοξ, ηυηε δδιζμονβείηαζ ημ θεβυιεκμ πφηκςια ημο εκενβεζαημφ 

δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ.  

Μεηά υιςξ, υηακ ελαζηδεμφκ ηα μιχκοια ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηά θμνηία, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ιεηαλφ ημοξ ηυηε ηαζ πάθζ 

απςεμφκηαζ ηαζ δδιζμονβείηαζ ηυηε ημ αναίςια ημο εκενβεζαημφ 

δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ. 

Έηζζ ημ εκενβεζαηυ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ηδκ ιζα θμνά δδιζμονβεί 

ημ αναίςια ηαζ ηδκ άθθδ θμνά δδιζμονβεί ημ πφηκςια.  

Σμ εκενβεζαηυ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια δδθαδή έπεζ δφμ θάζεζξ ζοκε-

πχξ: α) ηδκ ιζα θάζδ πμο έθημκηαζ ηα δφμ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά 

θμνηία πμο θένεζ ηαζ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ έπμοιε ημ πφηκςια, εκχ 

α) ζηδκ άθθδ θάζδ πμο ελαζημφκηαζ ηα μιχκοια ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ιεηαλφ ημοξ ηαζ δδιζμονβείηαζ ημ αναίςια.  

Ζ πμνεία δδθαδή ημο ηαεανμφ εκενβεζαημφ ηφιαημξ είκαζ ζε εοεεία 

βναιιή, αθμφ αοηυ θένεζ ηαεανήξ ιμνθήξ εκένβεζα ηαζ δεκ πανάβεηαζ ημ 

πθάημξ ημο ηφιαημξ, υπςξ ζηα εβηάνζζα ηφιαηα. Έηζζ, έπμοιε ηδκ έθλδ-

άπςζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο επεζδή δεκ θέ-

νμοκ ανηεηή πμζυηδηα ιάγαξ, αοηή δ έθλδ-άπςζδ ελαζηείηαζ ηαηά ηδκ 

δζεφεοκζδ ηδξ πμνείαξ ηςκ. 

Αοηυ θμζπυκ ημ εκενβεζαηυ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ εηείκμ πμο 

δδιζμονβεί ημκ δζαιήηδ ζπδιαηζζιυ ζηδκ πμνεία ηίκδζήξ ημο ηαζ βζα ημκ 

θυβμ αοηυ θέβεηαζ ηαζ δζαιήηεξ ηφια.  

Αοηυ ημ ηαεανυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ πνςημκίςκ 

πμο είκαζ ηαζ ηαεανή εκένβεζα ημ μκμιάγμοιε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ ή εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ ανίζηεηαζ ιέζα ζημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ πνςημκίςκ 

ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ημο αηυιμο.  

Δπίζδξ, ημ ηαεανυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμ-

κίςκ πμο είκαζ ηαζ ηαεανή εκένβεζα ημ μκμιάγμοιε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυθμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ ή εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ ανίζηεηαζ ιέζα ζημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ημο αηυιμο 

Να ζδιεζχζμοιε ηέθμξ ηαζ κα ηναηήζμοιε υηζ μζ δμιζημί θίεμζ ημο 

πνςημκίμο ηαζ ημο δθεηηνμκίμο δεκ ιπμνμφκ κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ  

πένακ εκυξ μνζζιέκμο ζδιείμο-απυζηαζδ. Αοηή δ απυζηαζδ (υπςξ ελδ-

βμφιε ηαζ παναηάης ηαηά ηδκ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ηίκδζδ ημο 

δθεηηνμκίμο βφνς απυ ημ πνςηυκζμ) μκμιάγεηαζ ηνίζζιδ ιαβκδηζηή απυ-
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ζηαζδ ή ηνίζζιμ ζδιείμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Ο θυβμξ πμο ημ δ-

θεηηνυκζμ δεκ ιπμνεί κα πθδζζάζεζ άθθμ πνμξ ημ πνςηυκζμ (πζμ ημκηά 

δδθαδή ηαζ κα λεπενάζεζ ηδκ ηνίζζιδ ιαβκδηζηή απυζηαζδ) είκαζ υηζ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ελαζημφκηαζ ζζπονυηενα ηα μιχκοια ια-

βκδηζηά θμνηία ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ δμιζηχκ θίεςκ ελαζηίαξ ηςκ μπμί-

ςκ απςεμφκηαζ ηαζ πάθζ. 

 

Με ηα πμθθά πνυκζα ηαζ ηζξ πζθζεηίεξ υιςξ μ ηάεε δμιζηυξ θίεμξ ημο 

πνςημκίμο ηαζ μ ηάεε δμιζηυξ θίεμξ ημο δθεηηνμκίμο, ηαεχξ απμαάθ-

θμοκ θίβμ-θίβμ απυ ημ εειεθζχδεξ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ 

θμνηίμ, παναιέκμοκ αέααζα ζακ ιάγεξ αιεηάαθδημζ αθθά πάκμοκ απυ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ. 

Έηζζ πανυηζ έπμοιε δζζεηαημιιφνζα δζζεηαημιιονίςκ πνςηυκζα ηαζ 

άθθα ηυζα (αξ οπμεέζμοιε) δθεηηνυκζα, υιςξ δεκ είκαζ ηα ίδζα απυ πθεο-

νάξ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ ημοξ θμνηίμο. 

Μενζηά πνςηυκζα δδθαδή, πμο είκαζ θμνηζζιέκα ιε πμθφ ζζπονυ ια-

βκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ιπμνμφκ κα έθλμοκ ακηίζημζπα πμθθά δθεηηνυκζα ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ 

ηα ιεβάθα άημια ηαζ ηα ιεβάθα ιυνζα.  

Άθθα υιςξ πνςηυκζα θένμοκ θζβυηενμ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημοξ ηαζ αοηά έθ-

ημοκ ακηίζημζπα θζβυηενμ ανζειυ δθεηηνμκίςκ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ έηζζ 

ηα άημια ιε θζβυηενα δθεηηνυκζα ή ιζηνά άημια ηαζ ιυνζα.  

Έηζζ, πνμηφπηεζ υηζ ηα πνςηυκζα πμο θένμοκ πενίπμο ηδκ ίδζα ζζπφ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζοιπενζθένμκηαζ πενίπμο ημ ίδζμ, ακελάν-

ηδηα ζε πμζα άημια ανίζημκηαζ. Συηε ηα άημια αοηά ζηα μπμία ηα πνς-

ηυκζα θένμοκ πενίπμο ημ ίδζμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ δδιζμονβμφκ ζημζπεία πμο θένμοκ πενίπμο ηζξ ίδζεξ ζδζυηδηεξ. Έ-

ηζζ πνμηφπηεζ δ μιαδμπμίδζδ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ έηζζ ελδβμφ-

κηαζ μζ μιμζυηδηεξ ηδξ πδιζηχκ ζημζπείςκ ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα Μεκηε-

θέβζεθ. 

Σέθμξ, δ ζοβηεηνζιέκδ ηαηάηαλδ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ζηδκ ηθί-

ιαηα Μεκηεθέβζεθ (ιε αάζδ ηα αημιζηά ημοξ αάνδ), ζδιαίκεζ υηζ ηα 

ζημζπεία ειθακίγμοκ ηζξ ίδζεξ ζδζυηδηεξ επεζδή αηνζαχξ ηα πνςηυκζα ηαζ 

ηα δθεηηνυκζά ημοξ θένμοκ θζβυηενα ή πμθθαπθάζζα θμνηία εκυξ ιέηνμο 

ζζπφμξ, ημ μπμίμ ιέηνμ είκαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ 

ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ ημοξ.  

Έηζζ, ακ πάνμοιε έκα ηέημζμ ιέηνμ βζα ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ πνς-

ημκίςκ (π.π. ημ πνςηυκζμ ημο οδνμβυκμο) ηαζ άθθμ έκα ιέηνμ βζα ημ ια-

βκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ (π.π. ημ δθεηηνυκζμ 

ημο μλοβυκμο), ηυηε εα δμφιε υθα ηα ζημζπεία κα θένμοκ πμθθαπθάζζα ή 

οπμπμθθαπθάζζα ηςκ δφμ παναπάκς ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ 

θμνηίςκ. Δπμιέκςξ, ηυηε εα έπμοιε ηζξ ίδζεξ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ, αθμφ εα 

ακηζδνμφκ ημ ίδζμ. 
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Σέθμξ, υζμ ηα πνςηυκζα αολάκμοκ ζε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιπμνμφκ κα έθλμοκ ιέζς ηδξ ιαβκδηζηήξ ηςκ 

ζδζυηδηαξ πενζζζυηενα κεηνυκζα. 

Έηζζ πνμηφπηεζ δ έκκμζα ημο ζζυημπμο. 

Αξ δμφιε ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ:  

«Ιζόημπα παναθηενίδμκηαη ηα άημμα ημο ίδημο πεμηθμύ ζημηπείμο πμο 

έπμοκ δηαθμνεηηθό ανηζμό κεηνμκίςκ ζημκ πονήκα ημοξ. 

Ο δηεζκήξ ζήμενα όνμξ ηζόημπμ πμο πνμένπεηαη ςξ ζύκζεηε ιέλε εθ ηεξ 

ειιεκηθήξ γιώζζαξ ιζο + ηόπος, (απμδίδμκηαξ ηεκ έκκμηα ίζμξ θαηά ηόπμ, δε-

ιαδή ίδηα ζέζε ζημκ πενημδηθό πίκαθα), επηκμήζεθε ημ 1913, από ημκ Βνεηακό 

πεμηθό Φν. όκηο (FrederickSoddy). 

Σα ηζόημπα ζα μπμνμύζακ κα παναθηενηζζμύκ ςξ δηαθμνεηηθέξ εθδμπέξ, ή 

παναιιαγέξ ημο ίδημο ημο ζημηπείμο. ια ηα ηζόημπα εκόξ ζημηπείμο έπμοκ ί-

δημ αημμηθό ανηζμό θαη επμμέκςξ ηηξ ίδηεξ πεμηθέξ ηδηόηεηεξ, πανμοζηάδμκηαξ 

δηαθμνά μόκμ ζημκ μαδηθό ανηζμό. Ωζηόζμ ηα ηζόημπα μπμνεί κα 

πανμοζηάδμοκ δηαθμνεηηθέξ θοζηθέξ ηδηόηεηεξ όπςξ γηα πανάδεηγμα 

ζηεκ ποθκόηεηα. 

Έκα ηζόημπμ θαζμνίδεηαη από ημκ μαδηθό ανηζμό ημο πμο μκμμάδεηαη 

θαη αριθμός μοσκλεομίωμ. Πνόθεηηαη γηα ημ ζοκμιηθό ανηζμό 

ηςκ πνςημκίςκ θαη ηςκ κεηνμκίςκ ημο αημμηθμύ ημο πονήκα. εμεηώκεηαη όηη 

μη πεμηθέξ ηδηόηεηεξ ηςκ ζημηπείςκ ελανηώκηαη από ηεκ ειεθηνμκηθή δμμή 

ημοξ πμο ζοκδέεηαη άμεζα με ημκ ανηζμό πνςημκίςκ ηςκ πονήκςκ ημοξ. 

Ακηίζεηα ηα κεηνόκηα δεκ επενεάδμοκ αοηέξ, πιεκ όμςξ ζοκηειμύκ ζηε 

δηαμόνθςζε ηεξ ηημήξ ηεξ αημμηθήξ μάδαξ ηςκ αηόμςκ ηςκ ζημηπείςκ. Αοηό 

έπεη ςξ ζοκέπεηα ηα ηζόημπα κα δηαθνίκμκηαη μεηαλύ ημοξ από ηηξ αημμηθέξ 

μάδεξ ημοξ. εμακηηθή δηαθμνά μεηαλύ ηςκ ηζμηόπςκ ημο ίδημο αημμηθμύ 

ανηζμμύ είκαη όηη ηα πενηζζόηενα ηζόημπα είκαη αζηαζή, εκώ μενηθά μόκμ 

είκαη ζηαθερά. οκήζςξ ηα αζηαζή ηζόημπα είκαη ναδηεκενγά, θαιμύμεκα ελ 

αοημύ "ναδημσζόημπα"». 

Πδβή: Βζηζπαίδεζα. 

Παίνκμκηαξ ζακ αθμνιή ημ παναπάκς απυζπαζια, κα πμφιε ηα ελήξ: 

Σα άημια ημο ίδζμο ζημζπείμο πμο θένμοκ πενζζζυηενα κεηνυκζα, αοηυ 

ιπμνμφκ κα ημ πεηφπμοκ επεζδή θένμοκ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ 

ζηα πνςηυκζα ημο πονήκα ημοξ. Αοηυ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

(πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ), υπςξ ελδβήζαιε πζμ πάκς, αθθδθεπζδνά 

ιε ηα κεηνυκζα, ηα μπμία ηαζ αοηά θένμοκ επίζδξ ιαβκδηζηυ θμνηίμ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ, πμο, επεζδή είκαζ ίζμ πενίπμο (ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ), ιαξ δίκμοκ ημ δθεηηνζηά μοδέηενμ 

θμνηίμ ηςκ κεηνμκίςκ, αθθά ιαβκδηζηά υιςξ ηα κεηνυκζα παναιέκμοκ 

https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://www.wikipedia.gr/wiki/1913
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF
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εκενβά, πάνδ ζε αοηυ αηνζαχξ ημ ιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ (πμο πνμένπεηαζ 

απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα).  

Δλδβήζαιε, ήδδ, υηζ ηα κεηνυκζα πανήπεδζακ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαηά ηδκ α΄ θάζδ ηδξ πνχηδξ 

διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο (ελδβήζαιε υηζ ιπμνεί κα 

πανάβμκηαζ ηζ ανβυηενα ζημ εζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ, αηυιδ ηαζ ζήιενα). 

Δπμιέκςξ, επεζδή ηα πνςηυκζα είκαζ ιεκ ηα ίδζα απθυ πθεονάξ ιάγαξ, 

αθθά δζαθμνεηζηά ζε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ, ιπμνμφκ κα 

έθημοκ πενζζζυηενμ κεηνυκζα υηακ θένμοκ πενζζζυηενμ αολδιέκμ ημ ια-

βκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ, εκχ έθημοκ θζβυηενα κεηνυκζα 

υηακ θένμοκ θζβυηενμ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ 

θμνηίμ. 

Έηζζ πνμηφπημοκ ηα ζζυημπα ημο ίδζμο πδιζημφ ζημζπείμο. Έπμοιε ιεκ 

ημκ ίδζμ ανζειυ πνςημκίςκ, αθθά δζαθμνεηζηυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμια-

βκδηζηυ θμνηίμ ηςκ πνςημκίςκ αοηχκ ηαζ ιε αάζδ αοηυ ημ θμνηίμ ημοξ 

ιπμνμφκ ηαζ έθημοκ πενζζζυηενα ή θζβυηενα κεηνυκζα. 
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24. Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεη ηελ παξαγσγή θαη ησλ 

ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ. 

 

 

ζμκ αθμνά ηδκ ηάζδ ηςκ ιεηάθθςκ κα απςεμφκ ηα δθεηηνυκζά ημοξ 

ή κα ηα απμαάθθμοκ, αοηυ ελδβείηαζ ςξ ελήξ: 

Σα ιέηαθθα θένμοκ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. Αοηυ ηυηε παίγεζ ημκ ελήξ νυθμ: Α-

πςεμφκ ή ιεηαθένμοκ-ιεηαημπίγμοκ ζε ιαηνφηενδ απυζηαζδ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ (πμο πενζθαιαάκμοκ ηα δθεηηνυκζα ημο αηυιμο 

ημο ιεηάθθμο ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ), χζηε 

ηυηε απςεμφκηαζ ιαηνφηενα ηα δθεηηνυκζα ημο ιεηάθθμο ιαγί ιε ηα 

απςεμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ηα 

δθεηηνυκζα ημο ιεηάθθμο έπμοκ ηδκ ηάζδ κα θφβμοκ-απμιαηνοκεμφκ-

απμαάθθμκηαζ απυ ημ άημιμ ημο ιεηάθθμο. 

Γζα ημκ ίδζμ θυβμ, ηα πνςηυκζα ημο ιεηάθθμο, έθημοκ εηενχκοιά ημοξ 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, 

ή έθημοκ δθεηηνυκζα άθθςκ ζημζπείςκ, θυβς αηνζαχξ ημο πμθφ ζζπονμφ 

ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ ημοξ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ. Έηζζ έθημοκ ηα νέμκηα δθεηηνυκζα π.π. ζημκ αβςβυ ηαζ 

πνμζακαημθίγμκηαζ ιε αοηά ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ δζέθεοζδ ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ, αθμφ ηα πμθφ ζζπονά εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ημο 

ιεηάθθμο, έθημοκ ημ αολδιέκμ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζηα νέμκηα δθεηηνυκζα ηδξ ηαευδμο (ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ). 
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25. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγσγήο πιάζκαηνο αιιά θαη 

ειεύζεξσλ πξσηνλίσλ ζηνλ Ήιην ή ζηνπο άιινπο αζηέξεο, ιόγσ ηεο 

αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

Αοηυ αηνζαχξ πμο ζοιααίκεζ ιε ηα ιέηαθθα, πμο θένμοκ ζζπονυ ημ 

ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ ηαζ απςεμφκ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, μπυηε ηα δθεηηνυκζα 

απςεμφιεκα έπμοκ ηδκ ηάζδ κα απμιαηνφκμκηαζ-απμαάθθμκηαζ απυ ημ 

άημιμ ημο ιεηάθθμο, βίκεηαζ ηαζ υηακ αολήζμοιε ηδκ εενιμηναζία εκυξ 

ζχιαημξ. (Γζα ημ ίδζμ εέια αθέπε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα 

αθθά ηαζ παναπάκς βζα ημκ ιεηαθθζηυ δεζιυ). 

Με ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, αολάκεηαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ιέζα ζημκ ηάεε δμιζηυ θίεμ ημο 

πνςημκίμο αθθά ηαζ ημο ηάεε δθεηηνμκίμο. Με άθθα θυβζα, ιε ηδκ 

αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβεηαζ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ απυ ημ 

εζςηενζηυ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ημο ηάεε πνςημκίμο-δθεηηνμκίμο.  

Σα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ υιςξ έθημκηαζ υθα 

ιαγί ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ, μιμίςξ ηαζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ επίζδξ έθημκηαζ υθα ιαγί ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ. 

Συηε, μζ δδιζμονβμφιεκμζ πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ανπίγμοκ κα 

απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ ηαεχξ απςεμφκηαζ έθ-

ημοκ ηαζ δθεηηνυκζα ηαζ πνςηυκζα ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ 

ημοξ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ, ημοξ 

μπμίμοξ ηαζ έθημοκ. Έηζζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα υηακ 

αολήζμοκ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ ηαζ βίκεζ αοηυ 

ζζπονυηενμ απυ εηείκμ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ, ανπίγμοκ κα έθημοκ ημοξ 

δμιζημφξ θίεμοξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζή ημοξ. 

Αοηυ ηυηε ιεηαημπίγεζ ζε ιεβαθφηενδ απυζηαζδ ηα δθεηηνυκζα ημο 

ζχιαημξ ζημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ εενιμηναζία, χζπμο ζε ηάπμζμ ζδιείμ 

υηακ δ εενιμηναζία αολδεεί ηζ άθθμ, αολάκμκηαζ ηυηε πενζζζυηενμ ηα 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ 

πνςημκίςκ ημο ζχιαημξ. Συηε αοηά (ηα αολδιέκδξ ζζπφμξ εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ) απςεμφκ ηα δθεηηνυκζα ημοξ, επεζδή ημ 

παναβυιεκμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ (πμο πανάβεηαζ απυ ηα πνςηυκζα) απςεείηαζ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιε ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ (πμο θένμοκ ηα δθεηηνυκζα).  

Αοηά ηα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ έθημοκ ηυηε μθυηθδνα 

πνςηυκζα, επεζδή αοηά θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. Έηζζ ζημκ Ήθζμ έπμοιε 

ηδκ δδιζμονβία ηςκ εθεφεενςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ ημο πθάζιαημξ.  
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26. Η κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ή ε αύμεζε ηνπ ςύρνπο κεηώλεη 

ηελ παξαγσγή ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ όηη νη ππεξαγσγνί ζπληεινύλ πεξηζζό-

ηεξν ζηελ δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. 

Η εμήγεζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ λεξνύ όηαλ απηό ςύρεηαη. 

Η επαιήζεπζε όηη ην λεξό δεκηνπξγήζεθε ζηελ πξώηε εκέξα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 

 

 

Σμ αηνζαχξ ακηίεεημ ζοιααίκεζ υηακ ρφπμκηαζ ηα ιέηαθθα.  

Με ηδκ παναβςβή ρφπμοξ, ιεζχκεηαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα ιεηαημπίγεηαζ πζμ ημκηά δ θεβυιεκδ 

«ζπεηζηά ημκηζκή απυζηαζδ» ιεηαλφ ημο πνςημκίμο ηαζ ημο 

δθεηηνμκίμο, ιε απμηέθεζια κα ιζηναίκεζ δ ιεηαλφ ημοξ ηνίζζιδ 

απυζηαζδ (αθέπε ζπεηζηά) ηαζ κα έθημκηαζ.  

Αοηυ, ιε ηδκ ζεζνά ημο, ζδιαίκεζ υηζ μ πονήκαξ έθηεζ πζμ ημκηά ηα δ-

θεηηνυκζά ημο.Δνπυιεκα,υιςξ, ηα δθεηηνυκζα πζμ ημκηά ζημκ πονήκα, 

ηυηε πανάβεηαζ ιεηαλφ ημοξ ζζπονυηενδ δ έθλδ ημοξ. 

Συηε ιζηναίκμοκ υιςξ ηαζ μζ ιεηαλφ ηςκ πνςημκίςκ απμζηάζεζξ, 

αθθά ηαζ μζ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ. 

Έηζζ ελδβείηαζ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηςκ οπεναβςβχκ. 

Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ κενυ. 

Σμ κενυ θένεζ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, αθμφ 

ελδβήζαιε δδιζμονβήεδηε ζηδκ βδ ιαξ ελανπήξ, απυ ηδκ πνχηδ διένα 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, μπυηε ηα πνςηυκζα ημο ηαζ ηα δθεηηνυκζά 

ημοξ θένμοκ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο. 

Αοηυ αηνζαχξ ελδβεί υηζ ημ κενυ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξδζαζηέθθεηαζ, θυβς αηνζαχξ αοηήξ ηδξ αολδιέκδξ άπςζδξ 

ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο, πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζηα πνςηυκζα-

δθεηηνυκζά ημο. 

Δπεζδή δδθαδή αοηά δδιζμονβήεδηακ ζηδκ πνχηδ διένα ηδξ 

δδιζμονβίαξ θένμοκ αολδιέκμ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ, ηζ 

αοηυ ζδιαίκεζ υηζ απςεμφκηαζ ζζπονυηενα ηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ημο 

κενμφ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξαπμζηάζεζξ. 
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27. Η εμήγεζε όηη νη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο ηδηόηεηεο ηεο 

ύιεο νθείινληαη ζηα ζεκειηώδε ηόληα θαη ρσξίο απηά δελ ππάξρεη 

καγλεηηζκόο ζηελ ύιε. 
 

 

«γ) Πνπ νθείινληαη νη καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζσκάησλ 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ, ακ εενιάκμοιε 

έκα ιαβκδηζζιέκμ οθζηυ πάκς απυ ηάπμζα εενιμηναζία, πάκεζ ηζξ ιαβκδ-

ηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ (εζη.13). Ζ εενιμηναζία αοηή θέβεηαζ εενιμηναζία 

Curie. Αοηυ ζοιααίκεζ, επεζδή πάκς απυ αοηή ηδ εενιμηναζία μζ ιαβκδ-

ηζηέξ πενζμπέξ πάκμοκ ημκ πνμζακαημθζζιυ πμο είπακ. 

 

 
 

Σμ ίδζμ εα παναηδνήζμοιε, ακ ζθονδθαηήζμοιε έκα ιαβκδηζζιέκμ ο-

θζηυ (π.π. ιεηαθθζηυ έθαζια) (εζη. 14). Ζ ζθονδθάηδζδ ηαηαζηνέθεζ ηδ 

δζάηαλδ πμο είπακ μζ ιαβκδηζηέξ πενζμπέξ ιε απμηέθεζια κα απμιαβκδηζ-

ζηεί». 

 

 
 

Φοζζηή» Β΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Αθελάηδξ Νίημξ, Αιπαηγήξ 

ηαφνμξ, Γημοβημφζδξ Γζχνβμξ, Κμοκημφνδξ Βαββέθδξ, Μμζπμαίηδξ 

Νίημξ, Οααδίαξ άαααξ, Πεηνυπεζθμξ Κθεμιέκδξ, αιπνάημξ Μεκέθαμξ, 

Φαθίδαξ Ανβφνδξ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ημο 

Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζ-

ημφημ), ζεθ. 146-147. 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ θαζκυιεκμ 

ηαηά ημ μπμίμ, ακ εενιάκμοιε έκα ιαβκδηζζιέκμ οθζηυ πάκς απυ ηάπμζα 

εενιμηναζία, πάκεζ ηζξ ιαβκδηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ (εζη.13). Ζ εενιμηναζία 

αοηή θέβεηαζ εενιμηναζία Curie. Αοηυ ζοιααίκεζ, επεζδή πάκς απυ αοηή 

ηδ εενιμηναζία μζ ιαβκδηζηέξ πενζμπέξ πάκμοκ ημκ πνμζακαημθζζιυ πμο 

είπακ». 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβμκηαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα: εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ. 

Ζ παναβςβή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζοκεπίγεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ. Ακ υιςξ δ εενιμηναζία βίκεζ πμθφ ορδθή, ηυηε ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ακηζδνά 

υπζ ιέζα απυ ηδκ ιάγα-φθδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ, αθθά ιπμνεί κα θεφβεζ 

ηεθείςξ έλς απυ ηδκ φθδ, επεζδή ηα παναβυιεκα θμνηία εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ 

ηχνα ζζπονυηενα ηαζ έπμοκ αολδεεί-ιεβαθχζεζ μζ θεβυιεκεξ «ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ». Συηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα θεφβμοκ έλς απυ ηδκ 

φθδ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ βζ’ αοηυ δ φθδ ηυηε πάκεζ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ ηδξ θμνηίμ. Αοηυ ελδβεί αοηυ πμο ελανπήξ είπαιε υηζ 

μζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ φθδξ μθείθμκηαζ ζηα 

εειεθζχδδ ζυκηα. 

 

Ακαθένεδηε επίζδξ πζμ πάκς υηζ: «Σμ ίδζμ εα παναηδνήζμοιε, ακ 

ζθονδθαηήζμοιε έκα ιαβκδηζζιέκμ οθζηυ (π.π. ιεηαθθζηυ έθαζια) (εζη. 

14). Ζ ζθονδθάηδζδ ηαηαζηνέθεζ ηδ δζάηαλδ πμο είπακ μζ ιαβκδηζηέξ 

πενζμπέξ ιε απμηέθεζια κα απμιαβκδηζζηεί». 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή ιε ηδκ ζθονδθάηδζδ δδιζμονβείηαζ ζοιπίεζδ 

ηδξ φθδξ. 

Ακ θμζπυκ ελακαβηάζμοιε ηδκ φθδ κα ζοιπζεζηεί, ηυηε ζηδκ μοζία 

ελακαβηάγμοιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ κα πθδζζάζμοκ 

πενζζζυηενμ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ υηακ δ ζθονδθάηδζδ βίκεζ ζζπονή, ηυηε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, υηακ ανεεμφκ ιε ηδκ 

ζθονδθάηδζδ ηαζ ημ πθδζίαζια πμο ημοξ ηάκμοιε, απςεμφκηαζ. Ζ 

άπςζή ημοξ αοηή είκαζ ηυζμ ζζπονυηενδ υζμ πενζζζυηενδ ζζπονυηενδ 

είκαζ δ ζθονδθάηδζδ. Αοηυ ηυηε έπεζ ζακ απμηέθεζια κα απςεδεμφκ 

απυ ηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα, θυβς αηνζαχξ αοημφ 

ημο πθδζζάζιαημξ πμο επέθενε δ ζοιπίεζδ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ, 

μπυηε θεφβμοκ έλς απυ ημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηαζ ηδκ φθδ ζηδκ μπμία 

ανίζημκηακ. Συηε δ φθδ δεκ θένεζ ιαβκδηζηυ θμνηίμ. 
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28. Η εμήγεζε όηη ε ηζρύο ηνπ πξνζπίπηνληνο όζν θαη ηνπ αλαθιώ-

κελνπ θσηόο πάλσ ζηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα είλαη ε ίδηα. 

Η εμήγεζε ηνπ λόκνπ όηη ε γσλία πξόζπησζεο είλαη ίζε κε ηελ γσ-

λία αλάθιαζεο ηνπ θσηόο.  

Η εμήγεζε ηεο έιμεο πεξηζζόηεξσλ ειεθηξνλίσλ από ηελ κεηαι-

ιηθή επηθάλεηα, όηαλ πάλσ ηεο πέθηεη θσο πνπ έρεη κηθξόηεξν ην κή-

θνο θύκαηόο ηνπ. 

 

 

«4-2. Σα θσηόληα ήξζαλ γηα λα κείλνπλ 

[…] ηακ ημ θςξ πέθηεζ ζε ιζα ιεηαθθζηή επζθάκεζα, έπεζ ηδκ 

ζηακυηδηα κα εηδζχηεζ δθεηηνυκζα απυ ηδκ  επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο. Ζ 

ζηακυηδηα ιάθζζηα αοηή βίκεηαζ πζμ δναζηζηή υζμ δ ζοπκυηδηα ηδξ 

θςηεζκήξ δέζιδξ - ακ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ακήηεζ ζημ οπενζχδεξ - είκαζ 

ιεβαθφηενδ». 

«Ζ Αοημαζμβναθία ημο θςηυξ» Γζχνβμξ Γναιιαηζηάηδξ, Πακεπζζηδ-

ιζαηέξ Δηδυζεζξ Κνήηδξ, 4δ Έηδμζδ, Ζνάηθεζμ 2006, ζεθ.198. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ:  

«…ηακ ημ θςξ πέθηεζ ζε ιζα ιεηαθθζηή επζθάκεζα, έπεζ ηδκ 

ζηακυηδηα κα εηδζχηεζ δθεηηνυκζα απυ ηδκ  επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο. Ζ 

ζηακυηδηα ιάθζζηα αοηή βίκεηαζ πζμ δναζηζηή υζμ δ ζοπκυηδηα ηδξ 

θςηεζκήξ δέζιδξ - ακ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ακήηεζ ζημ οπενζχδεξ - είκαζ 

ιεβαθφηενδ».  

Σμ θςξ, ελδβήζαιε θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα: εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Αοηά, ηαεχξ πέθημοκ ιε μνιή πάκς ζε ιζα επζθάκεζα, επεζδή θυβς 

ηδξ πηχζδξ αοηήξ πανάβμκηαζ ηζ άθθα επζπθέμκ ηέημζα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηυηε: 

α) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο θςηυξ θμνηίγμοκ ημοξ εζς-

ηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηυζμ 

ζηα δθεηηνυκζα υζμ ηαζ ζηα πνςηυκζα ηδξ ιάγαξ ημο ιεηάθθμο-φθδξ 

πάκς ζημ μπμίμ πέθημοκ (δ θυνηζζδ δεκ βίκεηαζ ιυκμκ απυ ηα ίδζα ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ημο θςηυξ, αθθά ηαζ απυ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο πανάβμκηαζ ημκ πνυκμ ηδξ πηχζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ 

επζθάκεζα. Δλδβήζαιε υηζ απυ ηδκ ζφβηνμοζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ 

ιάγα πανάβμκηαζ πάθζ εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ ιζθήζαιε βζα ηδκ «ζηυκδ» 

ηδξ ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ). 

Έηζζ, μζ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ, ηυζμ ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα, θμνηίγμκηαζ απυ ημ 

πνμζπίπημοκ θςξ. ηδκ ζοκέπεζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο 
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θςηυξ, αθθά ηαζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ δθεηηνμκίςκ πμο 

πανήπεδζακ ηαηά ηδκ πηχζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα, 

απςεμφκηαζ ιε αοηά ηα μιχκοιά ημοξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο έπμοκ θμνηίζεζ ημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. Σα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ, δδθαδή, 

απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ εζςηενζηχκ-

αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα πνςηυκζα-

δθεηηνυκζα. Καζ, επεζδή ηα δθεηηνυκζα είκαζ πζμ εθαθνά, ανπίγμοκ κα 

απςεμφκηαζ απυ ηα άημιά ημοξ. Σμ ίδζμ απςεείηαζ ηαζ ημ θςξ απυ ηδκ 

επζθάκεζα πάκς ζηδκ μπμία έπεζε ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηή έπμοιε ηδκ 

άπςζδ ημο θςηυξ απυ ηδκ επζθάκεζα αοηή πάκς ζηδκ μπμία έπεζε. 

Μάθζζηα υζμ πζμ ηάεεηα πέθηεζ ημ θςξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα αοηή, 

ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ ηαζ δ ζφβηνμοζδ αοηή ηαζ ηυηε ηυζμ πενζζζυηενα 

εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμκηαζ. Δπμιέκςξ, ακάθμβα ιε ηδκ βςκία πηχζδξ 

ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο, έπμοιε 

ηαζ ηδκ ακάθμβδ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ έηζζ ελδβείηαζ δ 

ακηίζημζπδ παναβυιεκδ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, μπυηε ημ θςξ 

απςεείηαζ, ακάθμβα δδθαδή ιε ηδκ ίδζα βςκία ηθίζδξ-άπςζδξ, απυ ηδκ 

ιεηαθθζηή αοηή επζθάκεζα. 

Ζ ζζπφξ δδθαδή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο θςηυξ πμο πνμζπίπηεζ 

πάκς ζηδκ επζθάκεζα έζης υηζ α εκένβεζα.  

Αοηή δ ζζπφξ πάκεζ ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ ηαεχξ θμνηίγεζ ημοξ εζςηενζ-

ημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ αθεκυξ, αθθά απυ 

ημ άθθμ ιένμξ, ίζδ πμζυηδηα εκένβεζαξ απςεείηαζ απυ αοημφξ ημοξ εζς-

ηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ πμο έθηεηαζ ηαζ πάθζ απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ. Με ημκ ηνυπμ 

αοηυ δ ζζπφξ ημο πνμζπίπημκημξ αθθά ηαζ ημο ακαηθχιεκμο θςηυξ είκαζ 

δ ίδζα, ελαζηίαξ ημο μπμίμο έπμοιε ηαζ ηδκ ίδζα ελαζημφιεκδ άπςζδ απυ 

ημ ζδιείμ πηχζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα. 

Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ υηζ δ ζζπφξ ημο πνμζπίπημκημξ υζμ ηαζ ημο 

ακαηθχιεκμο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα είκαζ δ ίδζα. 

Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ ημο κυιμο υηζ δ βςκία πνυζπηςζδξ είκαζ ίζδ 

ιε ηδκ βςκία ακάηθαζδξ ημο θςηυξ.  

 

Καεχξ, θμζπυκ, απςεμφκηαζ υιςξ ηα δθεηηνυκζα αοηά πμο θένμοκ πζμ 

ζζπονμφξ ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ημοξ (απςεμφκηαζ ιε ηα μιχκοιά ημοξ θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ημο θςηυξ), έθημκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ (ιεηά ηδκ ελάζηδζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ) απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ, ηαζ έηζζ ημ θςξ ιπμνεί ηαζ έθηεζ πάθζ 

αοηά ηα δθεηηνυκζα. 
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α) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ θμνηίγμοκ ημοξ ε-

ζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηυζμ ζηα δθεηηνυκζα υζμ ηαζ ζηα πνςηυκζα ηδξ ιάγαξ ημο ιεηάθθμο-

φθδξ πάκς ζημ μπμίμ πέθημοκ (δ θυνηζζδ δεκ βίκεηαζ ιυκμκ απυ ηα ίδζα 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο θςηυξ, αθθά ηαζ απυ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο πανάβμκηαζ ημκ πνυκμ ηδξ πηχζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ 

επζθάκεζα. Δλδβήζαιε υηζ απυ ηδκ ζφβηνμοζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ 

ιάγα πανάβμκηαζ πάθζ εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ ιζθήζαιε βζα ηδκ «ζηυκδ» 

ηδξ ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ). 

Έηζζ, μζ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ, ηυζμ ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα, θμνηίγμκηαζ απυ ημ 

πνμζπίπημοκ θςξ. ηδκ ζοκέπεζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο 

θςηυξ, αθθά ηαζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ πνςημκίςκ πμο πανήπεδζακ 

ηαηά ηδκ πηχζδ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα, απςεμφκηαζ 

ιε αοηά ηα μιχκοιά ημοξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ θμνηία 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ θμνηίζεζ ημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Σα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ, δδθαδή, απςεμφκηαζ 

ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ 

πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα. 

Καζ, επεζδή ηα δθεηηνυκζα είκαζ πζμ εθαθνά, ανπίγμοκ κα απςεμφκηαζ 

απυ ηα άημιά ημοξ. Σμ ίδζμ απςεείηαζ ηαζ ημ θςξ απυ ηδκ επζθάκεζα 

πάκς ζηδκ μπμία έπεζε ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηή έπμοιε ηδκ άπςζδ ημο 

θςηυξ απυ ηδκ επζθάκεζα αοηή πάκς ζηδκ μπμία έπεζε.  

Καεχξ, θμζπυκ, απςεμφκηαζ υιςξ ηα δθεηηνυκζα αοηά πμο θένμοκ πζμ 

ζζπονμφξ ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ημοξ (απςεμφκηαζ ιε ηα μιχκοιά ημοξ θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ημο θςηυξ), έθημκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ (ιεηά ηδκ ελάζηδζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ) απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο θςηυξ, ηαζ έηζζ ημ θςξ ιπμνεί ηαζ έθηεζ πάθζ 

αοηά ηα δθεηηνυκζα. 

 

Να επακέθεμοιε υιςξ, ζηδκ ανπζηή ιαξ εέζδ: 

«[…] ηακ ημ θςξ πέθηεζ ζε ιζα ιεηαθθζηή επζθάκεζα, έπεζ ηδκ ζηακυ-

ηδηα κα εηδζχηεζ δθεηηνυκζα απυ ηδκ  επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο. Ζ ζηακυ-

ηδηα ιάθζζηα αοηή βίκεηαζ πζμ δναζηζηή υζμ δ ζοπκυηδηα ηδξ θςηεζκήξ 

δέζιδξ - ακ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ακήηεζ ζημ οπενζχδεξ - είκαζ ιεβαθφ-

ηενδ». 

Δπμιέκςξ, πνμηφπηεζ υηζ υζμ ιζηνυηενμ ιήημξ ηφιαημξ έπεζ ημ θςξ, 

ηυζμ πενζζζυηενμ ζζπονυ είκαζ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο. 

Αοηυ ζδιαίκεζ, ηυηε, υηζ ηυζμ ζζπονυηενδ είκαζ δ άπςζδ πμο 

ζοιααίκεζ ζημ ζδιείμ πνυζπηςζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ ιεηαθθζηή 
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επζθάκεζα, ιε ζοκέπεζα κα έθηεζ ζζπονυηενα ηαζ πενζζζυηενα δθεηηνυκζα 

απυ ηδκ επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο. 

 

 

 

 

29. Ιόληα πξσηνλίσλ θαη ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ απιώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 

απιώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ρεκηθώλ δεζκώλ. 
 

 

 

«Κβάληα ζεσξία: 
Ζ εεςνία ηςκ quanta [ηαάκηα] εζζήπεδηε ζηδ Φοζζηή απυ ημκ plank 

[1900] βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ εηπμιπήξ ημο ιέθακμξ ζχιαημξ. φιθςκα 

ιε ηδκ ηαακηζηή εεςνία, παναδεπυιαζηε υηζ δ εκένβεζα αηηζκμαμθείηαζ, 

ηαζ απμννμθάηαζ απυ ηα ζχιαηα αζοκεπχξ. Παναδεπυιαζηε δδθαδή, υηζ 

δ εκένβεζα εηπέιπεηαζ ηαζ απμννμθάηαζ απυ ηα ζχιαηα ιε ιμνθή ζημζ-

πεζςδχκ πμζχκ εκένβεζαξ. Σα ζημζπεζχδδ αοηά πμζά εκένβεζαξ μκμιά-

γμοιε quanta εκένβεζαξ. Κάεε quantum εκένβεζαξ έπεζ εκένβεζα Δ, πμο 

δίδεηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο Plank: E=h∙n υπμο h είκαζ ιζα ζηαεενά , πμο μ-

κμιάγεηαζ ζηαεενά ημο Plank ηαζ n  δ ζοπκυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ. Ζ 

ζηαεενά h είκαζ ιζα παβηυζιζα ζηαεενά ιε δζαζηάζεζξ δνάζδξ [h=6,62 ∙ 

10
-27

sec] ηαζ είκαζ δ πζμ ιζηνή πμζυηδηα δνάζδξ, πμο οπάνπεζ ζημκ ηυ-

ζιμ. Απυ αοηυ, μκμιάγεηαζ quantum ηδξ δνάζδξ. Ζ εεςνία ηςκ quanta 

ηαζ δ ακαηάθορδ ηδξ ζηαεενάξh απυ ημκ Plank απμηέθεζε ηδ αάζδ ακά-

πηολδξ βζα έκακ ηαζκμφνβζμ ηθάδμ ηδξ Φοζζηήξ, πμο ηαθείηαζ ηαακημιδ-

πακζηή».  

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 11, ζεθ. 270.  

 

«Κβαληνκεραληθή: 

Νέα ιδπακζηή πμο εειεθζχεδηε απυ ημκ Λμοδμαίημ κηέ Μπνμθί, ημκ 

Υάζγειπενβη, ημκ νέκηζβηεν ηαζ Νηζνάη ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ 

υηζ ηάεε ζημζπεζχδεξ ιζηνυ ζχια είκαζ ιαγί ηαζ ηφια. Ζ ηαακημιδπακζηή 

ελεηάγεζ ηα θαζκυιεκα ημο ιζηνυημζιμο ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα πμο αοηή 

άκμζλακ ηαζκμφνβζμοξ ζηδ Φοζζηή βεκζηά. Ζ ηαακημιδπακζηή δεκ ηαηαν-

βεί ηδκ ηθαζζηή ιδπακζηή ζπεηζηά ιε ηα θαζκυιεκα ημο ιζηνυημζιμο». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 11, ζεθ. 271.  

 

«Κβάληνλ: 
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Ζ ζημζπεζχδδξ αζοκεπήξ πμζυηδηα, πμο ζφιθςκα ιε ημκ Πθακη απμ-

ηεθείηαζ ημ θςξ ηαζ δ αηηζκμαμθία βεκζηά. Ο Ασκζηάζκ μκυιαζε ηα ηαά-

κηα Φςηυκζα». 

 «Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 11, ζεθ. 271.  

 

Δμήγεζε: 

 

Δλδβήζαιε υηζ οπάνπμοκ δφμ είδδ εκένβεζαξ: δ εκένβεζα ηςκ πνςημ-

κίςκ ή εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ δ εκένβεζα ηςκ δθεηηνμκίςκ ή 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ.  

Δλδβήζαιε επίζδξ υηζ ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ (π.π. εενιμηνα-

ζίαξ ή πίεζδξ-ηαπφηδηαξ) πανάβεηαζ εκένβεζα απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ δμιζ-

ημφξ θίεμοξ ημο πνςημκίμο (εκένβεζα πνςημκίςκ) ηαζ απυ ημοξ δμιζημφξ 

θίεμοξ ηςκ δθεηηνμκίςκ (εκένβεζα δθεηηνμκίςκ) ηαζ υηζ μζ εκένβεζεξ αο-

ηέξ θένμοκ ιεηαλφ ημοξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηαζ 

αθθδθεπζδνμφκ. 

Ακ θμζπυκ, ηάης απυ ζοκεήηεξ π.π. εενιμηναζίαξ πανάβεηαζ εκένβεζα 

απυ ημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηςκ πονήκςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμ-

κίςκ ηςκ ζηζαάδςκ, αοηή αολάκεζ υζμ αολάκεζ ηαζ δ εενιμηναζία.  

ηδκ πενίπηςζδ υιςξ πμο αολδεεί πμθφ αοηή δ εκένβεζα, ηυηε ανπίγεζ 

ηαζ θμνηίγεζ δμιζημφξ θίεμοξ ημοξ μπμίμοξ ζοκακηάεζ ζημ ιαβκδηζηυ ηδξ 

πεδίμ. Έηζζ, ηάπμζα δθεηηνυκζα πμο θμνηίγμκηαζ ιε ιεβάθδ πμζυηδηα ηέ-

ημζαξ εκένβεζαξ δμιζηχκ θίεςκ πνςημκίςκ ανπίγμοκ κα αθθάγμοκ 

…εκενβεζαηυ πενζεπυιεκμ. Έηζζ, υζμ πζμ πμθθά δθεηηνυκζα θμνηίγμκηαζ 

ιε ζοκεπή ιαβκδηζηή-δθεηηνμιαβκδηζηή εκένβεζα δμιζηχκ θίεςκ 

πνςημκίςκ, ηυζμ ηαζ πζμ πμθφ ζοιπενζθένμκηαζ ζακ …πνςηυκζα. Με 

άθθα θυβζα υηακ δ πμζυηδηα ημο ιαβκδηζημφ θμνηίμο ηςκ δμιζηχκ θίεςκ 

ηςκ πνςημκίςκ πάκς ζε έκα δθεηηνυκζμ αολδεεί ηαζ βίκεζ ιεβαθφηενδ 

απυ ηδκ δζηή ημο ιαβκδηζηή εκένβεζα-πμζυηδηα ημο δμιζημφ θίεμο ημο 

δθεηηνμκίμο, ηυηε ημ δθεηηνυκζμ αοηυ ζοιπενζθένεηαζ ζακ …πνςηυκζμ. 

Αοηυ ηυηε απμηηάεζ ηαζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, δδθαδή ημ ιεβαθφηενμ 

δθεηηνζηυ ημο θμνηίμ είκαζ πθέμκ ημ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηαζ υπζ ημ 

ανκδηζηυ. ημ δθεηηνζηυ νεφια είκαζ ημ δθεηηνυδζμ ηδξ ακυδμο, πμο 

θμνηίγεηαζ εεηζηά ηαζ έηζζ ζοιπενζθένεηαζ ζημ ηφηθςια ςξ εεηζηυ ζυκ. 

Αοημφ ημο είδμοξ ηα δθεηηνυκζα ηα μκμιάγμοιε ηόληα πξσηνλίσλ. 

οκέπεζα αοημφ είκαζ υηζ ηα ζυκηα δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ιε άθθα δθε-

ηηνυκζα πμο δζαηδνμφκ ημ δζηυ ημοξ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηαζ θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. ε δζαθμνεηζηή πενίπηςζδ, ακ 

δδθαδή ηαζ ηα δφμ δθεηηνυκζα έθενακ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ή ή-

ζακ μιυζδια, δεκ εα έθημκηακ βζα κα ζπδιαηίζμοκ ημ γεφβμξ πανυθμ 

πμο οπήνπε δ πμθζηή ημοξ έθλδ.   
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Έηζζ ελδβείηαζ ηαζ α) μ διζπμθζηυξ δεζιυξ, α) μ Μμνζαηυξ (μιμζμπμθζ-

ηυξ) υπζ πμθζηυξ δεζιυξ, ηαζ β) μ Μμνζαηυξ (μιμζμπμθζηυξ) πμθζηυξ δε-

ζιυξ ηςκ δθεηηνμκίςκ (αθέπε παναπάκς).   
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30. Η έλλνηα θαη ε εμήγεζε ηεο έιμεο κηθξνζσκαηηδίσλ ή καγλεηη-

θήο κηθξνκάδαο από ην θσο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ρξσκάησλ ηνπ θσηόο. 

Η εμήγεζε όηη νη επηά απηέο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θόξηηζεο 

ηεο ύιεο πξνέθπςαλ από επηά δηαθνξεηηθέο έιμεηο κεηαμύ ησλ δύν 

ζπκπάληεησλ πόισλ. Η εμήγεζε όηη ζην νξαηό-πιηθό ζύκπαλ 

ππήξμαλ επηά εκέξεο. 

Η εμήγεζε ηεο εθπνκπήο ηνπ θσηόο θαηά θβάληα ελέξγεηαο ή ζε 

αζπλέρεηεο. 

 

 

«ΦΩ ΑΠΟ ΔΝΑ ΜΑΤΡΟ ΩΜΑ 

Ζ εεςνία ηαζ δ βθχζζα πμο πνεζάγμκηακ – δ ηαακημιδπακζηή – ήηακ 

αηυιδ οπυ ακάπηολδ ζηα ενβαζηήνζα θοζζηήξ ηδξ Δονχπδξ. Ο ζπδιαηζ-

ζιυξ ηδξ είπε ανπίζεζ ζημ ηέθμξ ημο αζχκα ιε ηδκ ενβαζία ημο Μαλ 

Πθακη, εκυξ Γενιακμφ εεςνδηζημφ θοζζημφ πμο δίδαλε ζημ Βενμθίκμ. Ο 

Πθακη είπε παναηζκδεεί απυ έκα εειεθζχδεξ πνυαθδια πμο είπε ζπέζδ 

ιε ηδκ αηηζκμαμθία απυ ημ θεβυιεκμ ιέθακ ζχια. 

Οζ επζζηήιμκεξ ήλενακ υηζ ημ πνχια ημο θςηυξ πμο εηπέιπεζ έκα ζχ-

ια – δ πενζμπή ιήημοξ ηφιαημξ – έπεζ ζπέζδ ιε ημ οθζηυ ηαζ ηδ εενιμ-

ηναζία ημο ζχιαημξ. Καηά αάζδ, ημ ιπθε πνχια ιε ιζηνά ιήηδ ηφιαημξ 

οπενέπεζ ζημ θάζια πμθφ εενιχκ ακηζηεζιέκςκ. Σμ ηυηηζκμ, ή ηα ιεβά-

θα ιήηδ ηφιαημξ, πνμδίδμοκ θζβυηενδ εενιυηδηα. Ακηζπνμζςπεφμκηαζ 

επίζδξ ηαζ άθθα ιήηδ ηφιαημξ ηαηά ηακυκα υιςξ ηάεε εενιμηναζία 

ζοζπεηίγεηαζ ιε έκα επζηναηέζηενμ ιήημξ ηφιαημξ πμο δίκεζ ζε έκα ακηζ-

ηείιεκμ πμο αηηζκμαμθεί  παναηηδνζζηζηυ πνχια. Γζα κα απθμπμζήζμοκ 

ηδκ ακάθοζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ, μζ επζζηήιμκεξ ημο 19μο αζχκα είπακ ε-

λμνηίζεζ ημ ιέθακ ζχια. Ακηίεεηα πνμξ ηα πναβιαηζηά ακηζηείιεκα, αο-

ηή δ θακηαζηζηή μκηυηδηα απμννμθά αηηζκμαμθία υθςκ ηςκ ζοπκμηήηςκ 

– ηαεζζηχκηαξ ημ εκηεθχξ ιαφνμ. Δηπέιπεζ επίζδξ αηηζκμαμθία υθςκ 

ηςκ ζοπκμηήηςκ, ακελάνηδηα απυ ηδ ζφκεεζδ ημο οθζημφ. Οζ πεζναιαηζ-

ζηέξ είπακ δδιζμονβήζεζ έλοπκεξ ζοζηεοέξ βζα κα πνμζεββίζμοκ αοηή ηδ 

εεςνδηζηή ηαηαζηεοή ζηα ενβαζηήνζα ηαζ είπακ ιάεεζ πμθθά βζα ηα πα-

ναηηδνζζηζηά ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημο ιαφνμο ζχιαημξ. Δηείκμ πμο ημοξ 

έθεζπε ήηακ ιζα εεςνία βζα κα πνμαθέπμοκ ηδκ ηαηακμιή ή ημ ζπδιαηζ-

ζιυ ημο θάζιαημξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημο ιαφνμο ζχιαημξ, δδθαδή ημ 

πμζυ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο απμδίδεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζοπκυηδηεξ ζε 

δζάθμνεξ εενιμηναζίεξ. 

Οζ πενζζζυηενμζ επζζηήιμκεξ πίζηεοακ υηζ ημ ηθεζδί ημο πνμαθήιαημξ 

ανίζηεηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ δθεηηνμιαβκδηζ-

ηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ φθδξ. ηα 1900, υηακ μ Πθακη αζπμθήεδηε ιε ημ 

πνυαθδια, δ απμδεηηή δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ημο θςηυξ οπμ-

ζηήνζγε υηζ ημ θςξ ήηακ ηοιαηζηυ θαζκυιεκμ ηαζ υηζ δ φθδ – πμο πενζείπε 
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ιζηνά δθεηηνζζιέκα ζχιαηα ή ζςιαηίδζα – αηηζκμαμθμφζε εκένβεζα ιε 

ηδ ιμνθή θςηεζκχκ ηοιάηςκ υηακ αοηά θμνηζζιέκα ζςιαηίδζα επζηαπφ-

κμκηακ. Ζ απμδεηηή βκχζδ ζοκδβμνμφζε επίζδξ υηζ ημ πμζυ ηδξ εκέν-

βεζαξ πμο αηηζκμαμθείηαζ απυ έκα επζηαποκυιεκμ θμνηζζιέκμ ζςιάηζμ 

ιπμνμφζε κα ακήηεζ μπμοδήπμηε ιέζα ζε ιία ζοκεπή πενζμπή. 

Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημο ιαφνμο ζχιαημξ 

μ Πθακη θακηάζηδηε ηα θμνηζζιέκα ζςιαηίδζα ζακ ιζηνμφξ δμκδηέξ, 

πμο επζηαπφκμκηαζ ηαζ επζαναδφκμκηαζ ζοκεπχξ ιε απθυ, μιαθυ ηνυπμ 

ζακ κα ήηακ πνμζανιμζιέκα ζε έκα ααανέξ εθαηήνζμ. Μέπνζ εδχ ήηακ 

ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ θοζζηήξ ημο 19μο αζχκα. Συηε υιςξ έηακε ιζα νζ-

γζηή πανέηηθζζδ. 

Τπμθμβίγμκηαξ ημ ζζμγφβζμ ηδξ εκένβεζαξ ιεηαλφ ηςκ οπμηζεέιεκςκ 

δμκδηχκ ηαζ ηδξ απμννμθμφιεκδξ ηαζ εηπειπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ, μ 

Πθακη ανήηε υηζ έπνεπε κα δεπηεί ηδκ φπανλδ ηςκ ηαάκηα ή μνζζιέκςκ 

ιζηνχκ ηθαζιάηςκ εκένβεζαξ ακηί βζα ηδ ζοκεπή πενζμπή ηςκ πζεακχκ 

εκενβεζχκ. Καευνζζε υηζ έκα ηαάκημοι εκένβεζαξ είκαζ δ ζοπκυηδηα ηδξ 

ηαθάκηςζδξ πμθθαπθαζζαζιέκδ ιε έκα ιζηνυ ανζειυ πμο έβζκε βκςζηυξ 

ςξ ζηαεενά ημο Πθακη. Με αάζδ αοηέξ ηζξ παναδμπέξ, μζ ιαεδιαηζημί 

ημο οπμθμβζζιμί πνυαθερακ ηέθεζα ηδκ αηηζκμαμθία ημο θάζιαημξ ημο 

ιαφνμο ζχιαημξ. Ο Πθακη πμηέ δεκ δζαηφπςζε ιζα μοζζαζηζηή ενιδκεία 

ηςκ ηαάκηα ηαζ έηζζ ημ εέια εηηνειμφζε ςξ ημ 1905  μπυηε μ Ασκζηάζκ 

ααζζγυιεκμξ ζηδκ ενβαζία ημο Πθακη, δδιμζίεοζε ημ εεςνία ημο βζα ημ 

βκςζηυ ςξ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ (επάκς). Με δεδμιέκμοξ ημοξ οπμ-

θμβζζιμφξ ημο Πθακη, μ Ασκζηάζκ απέδεζλε υηζ ηα θμνηζζιέκα ζςιαηίδζα 

- πμο ηυηε ηα εεςνμφζακ ςξ δθεηηνυκζα - έπνεπε κα απμννμθμφκ ηαζ κα 

εηπέιπμοκ εκένβεζα ζε μνζζιέκα ηαάκηα πμο ήηακ ακάθμβα ιε ηδκ ζο-

πκυηδηα ημο θςηυξ ή ηδξ αηηζκμαμθίαξ. Σμ 1930 μζ ανπέξ ηςκ ηαάκηα έ-

ααθακ ηα εειέθζα ηδξ κέαξ θοζζηήξ. 

Ζ ηοιαηζηή εεςνία ημο θςηυξ δεκ θαζκυηακ κα ζοιθςκεί ιε ηδκ ζδέα 

ηδξ εκένβεζαξ ζε παθέηα, υιςξ δ παναδμζζαηή ακηίθδρδ είπε ανηεηέξ εκ-

δείλεζξ ιε ημ ιένμξ ηδξ. Σμ θςξ ιπμνμφζε κα δδιζμονβεί θαζκυιεκα ζοι-

αμθήξ υπςξ μζ ηεικυιεκεξ μιάδεξ μιυηεκηνςκ νοηίδςκ ζηδκ επζθάκεζα 

ιζαξ θίικδξ (ζεθ. 73). Δλάθθμο, δ ηοιαηζηή εεςνία είπε πνυζθαηα επζαε-

ααζςεεί απυ ηδκ ακαηάθορδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ναδζμηοιάηςκ, ιζα 

αυναηδ ιμνθή δθεηηνμιαβκδηζζιμφ. Ο ίδζμξ μ Πθακη δεκ ήηακ πνυεοιμξ 

κα δεπηεί ηδκ πζεακυηδηα υηζ δ εκένβεζα αηηζκμαμθείηαζ ηαηά παηέηα. 

Βαειζαία υιςξ αοηυξ ηαζ άθθμζ εεςνδηζημί ζοιθχκδζακ υηζ δ εεςνία 

ηδξ αηηζκμαμθία ημο ιαφνμο ζχιαημξ ααζίγεηαζ ζε ηάπμζμ είδμξ 

αζοκέπεζαξ – είηε ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ δθεηηνμκίςκ ηαζ αηηζκμαμθίαξ ή ζημ 

ίδζμ ημ θςξ. 

Σεθζηά αοηέξ μζ ελεθίλεζξ ζοκέηθζκακ βζα κα δδιζμονβδεεί έκα κέμ ιμ-

κηέθμ ημο αηυιμο. ιςξ δ δζαδζηαζία ήηακ απμζπαζιαηζηή ηαζ υπζ πάκα 

άιεζδ. Έκαξ απυ ημοξ πνςηενβάηεξ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ αημιζηήξ δμιήξ ήηακ 
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μ Ένκεζη Ράδενθμνκη μ μπμίμξ πναβιαημπμίδζε πμθθέξ επζζηδιμκζηέξ α-

καηαθφρεζξ….».  

«Σαλίδζ ζημ φιπακ – Μοζηήνζα ηαζ θαζκυιεκα» εηδυζεζξ Κ. Καπυ-

πμοθμξ (1. Μοζηήνζα ημο Υςνμπνυκμο, 2. Ονίγμκηαξ Ξακά ζηδκ Πναβ-

ιαηζηυηδηα, 3. ε Ακαγήηδζδ ηδξ Δκυηδηαξ), ζεθ. 63-65. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

ημ μναηυ ιένμξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ (ζημ μναηυ θςξ) 

έπμοιε επηά δζαθμνεηζηέξ δζαααειίζεζξ ζφκεεζδξ-έθλδξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα, ζημ μναηυ θάζια ημο θςηυξ, ιπμνμφκ κα 

ζοκηίεεκηαζ ή αθθζχξ κα έθημκηαζ ηαηά επηά δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ. 

Έπμοιε δδθαδή δζαααειίζεζξ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο 

έθημκηαζ, ιε αάζδ ηα θμνηία ημοξ, υπςξ ελδβήζαιε ζοιααίκεζ ζημ 

πνίζια (υπμο ακαθφμκηαζ ηαηά ημ θμνηίμ ηδξ ιάγαξ πμο θένμοκ). 

Με άθθα θυβζα έπμοιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα κα ιπμνμφκ κα έθημκηαζ 

ηαηά επηά δζαθμνεηζηέξ δοκάιεζξ έθλδξ ιεηαλφ ημοξ. 

Αοηυ δεκ είκαζ ηοπαίμ. 

Οζ επηά αοηέξ δζαθμνεηζηέξ δζαααειίζεζξ ηςκ μθείθμκηαζ ζημ ελήξ: α-

θμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα είκαζ ηα ίδζα, ζηδκ ηαεανή ημοξ ιμνθή 

εκένβεζαξ, εηείκμ πμο δζαθένμοκ είκαζ μζ ιάγεξ πμο έθημοκ. 

Ακ θμζπυκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθλμοκ ιάγεξ ιε θζβυηενμ θμνηίμ εα δδ-

ιζμονβδεεί π.π. δ ηυηηζκδ αηηζκμαμθία, εκχ ακ μζ ιάγεξ πμο έθημοκ θέ-

νμοκ πενζζζυηενμ θμνηίμ ηυηε εα δδιζμονβδεεί δ ιπθε αηηζκμαμθία. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ μναηή θφζδ έπμοιε επηά δζαθμνεηζηέξ ηαηα-

ζηάζεζξ θυνηζζδξ ηδξ ιάγαξ ηδξ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα. 

Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ ηίπμηε άθθμ, υηζ μζ επηά αοηέξ δζαθμνεηζηέξ ηαηα-

ζηάζεζξ θυνηζζδξ ηδξ φθδξ πνμέηορακ απυ επηά δζαθμνεηζηέξ έθλεζξ ιε-

ηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ. 

ζμκ αθμνά ημ ιπθε πνχια, ζημ θάζια δζαηνίκμοιε: α) ημ ααεφ ηοα-

κμφκ ηαζ ημ α) ζχδεξ, υπςξ εα ελδβήζμοιε ακαθοηζηυηενα ηαζ ζημ 

επυιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα. 

 

2) Καάκηα εκένβεζαξ. Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «Με δεδμιέκμοξ ημοξ 

οπμθμβζζιμφξ ημο Πθακη, μ Ασκζηάζκ απέδεζλε υηζ ηα θμνηζζιέκα ζςια-

ηίδζα - πμο ηυηε ηα εεςνμφζακ ςξ δθεηηνυκζα - έπνεπε κα απμννμθμφκ 

ηαζ κα εηπέιπμοκ εκένβεζα ζε μνζζιέκα ηαάκηα πμο ήηακ ακάθμβα ιε ηδκ 

ζοπκυηδηα ημο θςηυξ ή ηδξ αηηζκμαμθίαξ». 

Δλήβδζδ: 

Δλδβήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηδ  ιζα έθημκηαζ ηαζ ηδκ  άθθδ α-

πςεμφκηαζ. Γεκ έθημκηαζ δδθαδή ζοκεπχξ, μφηε απςεμφκηαζ ζοκεπχξ ηαζ 
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αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο έπμοιε ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηδκ παναβςβή 

θςηυξ ηαζ ιεηά έπμοιε ηδκ παναβςβή ζηυημοξ. 

Έηζζ, ελδβείηαζ δ εηπμιπή ημο θςηυξ ηαηά πενζμδζηέξ πμζυηδηεξ εκέν-

βεζαξ ή ηαηά ηφιαηα, ηαζ υπζ ηαηά ζοκεπυιεκεξ πμζυηδηεξ εκένβεζαξ, 

αθθά ηαηά αζοκέπεζεξ. 

 

Ζ ίδζα δ θφζδ ημο θςηυξ επμιέκςξ, είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πμο 

έθημκηαζ ιε ζημζπεζχδδ ζςιαηίδζα. Σέημζα ιζηνμζςιαηίδζα είκαζ 

ιζηνμηειάπζα πμο απμζπάεζ ημ θςξ απυ ηα οθζηά πάκς ζηα μπμία πέθηεζ. 

Αοηά ηα ιζηνμζςιαηίδζα ή ζημζπεζχδδ ζςιαηίδζα πνμηαθμφκηαζ-

δδιζμονβμφκηαζ θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ημο θςηυξ ιε ηζξ επζθάκεζεξ ζηζξ 

μπμίεξ αοηυ ημ θςξ πέθηεζ ιε μνιή εκένβεζαξ (θςηυκζα εκένβεζαξ 

ελδβήζαιε ηαζ θςηυκζα ιάγαξ, υηζ έπεζ ημ θςξ). 

Έηζζ, ακ ημ θςξ πέζεζ πάκς ζε έκα οθζηυ πμο θένεζ π.π. πνάζζκμ πνχ-

ια, εα πνμηαθέζεζ ενοιιαηζζιμφξ ζηδκ επζθάκεζά ημο, ηαζ ιένμξ απυ 

αοηά ηα εναφζιαηα πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ εναοζιέκδ ιζηνμιάγα ή 

αθθζχξ απυ ιζηνμζςιαηίδζα πνςημκίςκ, δθεηηνμκίςκ, κεηνμκίςκ, ηα 

μπμία ηαζ έθηεζ ιαγί ημο, θυβς ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο.  

 

 

 

  



120 

 

31. Η εμήγεζε όηη κηα θνξά έγηλε ε παξνρή ελέξγεηαο γηα ηελ δε-

κηνπξγία ζύκπαληνο θαη δελ ππήξμε θαη δεύηεξε θ.ιπ. παξνρή ελέξ-

γεηαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θαη δεύηεξν ή θαη ηξίην ζύκπαλ 

θ.ιπ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ κπιε ρξώκαηνο, θαζώο θαη ησλ δύν μερσξηζηώλ 

απνρξώζεώλ ηνπ: α) θπαλνύ ή βαζύ θπαλνύ  θαη β) ηώδεο.  

Η εμήγεζε όηη ζηελ πξώηε Ηκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ εί-

ρακε ηξεηο Φάζεηο θαη δελ ππήξμε κηα κόλνλ Φάζε ηεο. Η έλλνηα ηεο 

Φάζεο ζηελ πξώηεο απηή Ηκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 

 
 

«Πόζα είκαη ηειηθά ηα πνώμαηα ηεξ Ίνηδαξ; 6, 7 ή 8; 

Ε Ίνηδα, ε αγγειημθόνμξ ηςκ Θεώκ, θαιείηαη κα ζώζεη ηεκ Αζήκα, από ηεκ 

μνγή ημο Πμζεηδώκα. Ο Βμνηάξ θαη μ Κμηηάξ απμθαζίδμοκ κα ηεξ θάκμοκ έκα 

δώνμ: έκα δνόμμ ίζημ, θαη πμιύπνςμμ πμο ζα έκςκε ηε Γε με ημκ Οονακό. 

Έηζη γεκκήζεθε ημ Οονάκημ ηόλμ με ηα 7 ημο πνώμαηα. Γίκαη όμςξ ζηε 

πναγμαηηθόηεηα 7; Αοηά πμο μαξ έμαζακ ζημ ζπμιείμ, ήηακ ε μηζή 

αιήζεηα. Από μηθνμί θηόιαξ, θαζώξ θμηημύζαμε ημ μονάκημ ηόλμ μεηά από μία 

βνμπή, δε μπμνμύζαμε κα πμύμε με βεβαηόηεηα ακ ηα πνώμαηα είκαη όκηςξ 7. 

Αοηό μθείιεηαη ζημ όηη ημ πνςμαηηθό θάζμα έπεη δοζδηάθνηηα όνηα. 

Σμ ακ ηα πνώμαηα πμο βιέπμομε είκαη 6 ή 7, μθείιεηαη ζηεκ μπηηθή γςκία 

από ηεκ μπμία παναηενμύμε ημ μονάκημ ηόλμ, ζηεκ πνμζςπηθή μαξ ακηίιερε 

θαη ζηεκ ακάμηλε ηςκ πνςμάηςκ ημο θάζμαημξ,. 

Ση ιέεη ε ηεπκμιμγία; 

Ε ηεπκμιμγία, απακηά νεηά ζημ ενώηεμα: Σα πνώμαηα είκαη 6. Αοηό επηβε-

βαηώκεηαη από ηα ηνία ηεζη μίλεξ πνςμάηςκ: 

Αθαηνεηηθή μίλε πνςμάηςκ: Σα πνώμαηα πμο πνμθύπημοκ είκαη μπιε, θί-

ηνηκμ, θόθθηκμ,  πνάζηκμ, πμνημθαιί θαη μςβ. Αοηά είκαη θαη ηα πνώμαηα πμο 

βιέπμοκ μη πενηζζόηενμη άκζνςπμη ζημ μονάκημ ηόλμ. 

Πνμζζεηηθή μίλε πνςμάηςκ (RGB): Σα πνώμαηα πμο πνμθύπημοκ είκαη 

μπιε, πνάζηκμ, θόθθηκμ, θοακό, θίηνηκμ, μαηδέκηα (θμύληα) 

ύζηεμα CMYK: Ηοακό, θίηνηκμ, μαηδέκηα, πνάζηκμ, θόθθηκμ, μπιε. 

Οη επηζηήμμκεξ όμςξ θάκμοκ έκα βήμα παναπένα. Πνμζζέημκηαξ όια ηα 

πνώμαηα μαδί θαη από ηηξ ηνεηξ παναπάκς μεζόδμοξ ηόηε εμθακίδμκηαη μύηε 

6, μύηε 7 αιιά 8 πνώμαηα. Σμ θοακό πνώμα θαη ε μαηδέκηα, παίνκμοκ ηε ζέζε 

ημοξ ζημ θάζμα. Ακ γονίζμομε έκα CD από ηεκ θάης πιεονά θαη ημ ζηνέρμομε 

ζημ θςξ, ζα παναηενήζμομε όηη ημ θάζμα όκηςξ πενηέπεη 8 πνώμαηα». 

Πεγή: Βηθηπαίδεηα, ιήμμα: Υνώμαηα ηεξ Ίνηδαξ. 
 

 

Δπίζδξ: 
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Γκςνίγμοιε υηζ ημ θεοηυ θςξ δζαζπάηαζ ζε αοηά ηα επηά πνχιαηα, 

αθθά ημ ηαεέκα απυ αοηά δεκ δζαζπάηαζ πζμ πένα, υπςξ απέδεζλε μ Ηζαάη 

Νεφηςκ. 

Άθθμζ ιζθμφκ βζα μηηχ πνχιαηα. 

Ζ δζαθμνμπμίδζδ έβηεζηαζ ζημ ιπθε πνχια πμο δεκ είκαζ έκα αθθά 

δφμ: δ ιαηγέκηα ηαζ ημ ηοακμφ. Έηζζ, ακηί βζα επηά πνχιαηα, άθθμζ 

ιζθμφκ βζα μηηχ. 

Πμζα υιςξ είκαζ δ ελήβδζή ημοξ;  

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Ζ δδιζμονβία ημο ιπθε πνχιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δφμ λεπςνζζηχκ 

απμπνχζεχκ ημο: α) ηοακμφ ή ααεφ ηοακμφ  ηαζ α) ζχδεξ. 

 

Σμ ηαεέκα απυ αοηά ηα επηά πνχιαηα έπεζ δδιζμονβδεεί ζε ιζα απυ 

ηζξ επηά διένεξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. Αοηυ ημ ζδιεζχκμοιε 

επεζδή θένεζ δζαθμνεηζηή ζζπφ εκένβεζαξ (άθθμ ακ ανβυηενα ιέζα ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ ή ζημ εζςηενζηυ ηςκ βαθαλζχκ δδιζμονβήεδηακ 

επίζδξ ηέημζεξ ιάγεξ πμο πανήβαβακ ηα ίδζα πνχιαηα. Δδχ εα 

ακαθενεμφιε ζηδκ πνμκμθμβζηή ζεζνά ηςκ βεβμκυηςκ πμο ίζποζε βζα 

υθμ ημ ζφιπακ). 

Έηζζ: 

Σμ ιπθε πνχια δδιζμονβήεδηε ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ 

ιάθζζηα ζηδκ Α΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο θένεζ πενζζζυηενδ εκένβεζα απυ ηα άθθα πνχ-

ιαηα, επεζδή ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο δεκ οπήνπε 

ιεβάθδ πμζυηδηα φθδξ (αθ. ζηζξ Α΄,  Β΄, ηαζ Γ΄ Φάζεζξ ηδξ πνχηδξ 

Ζιέναξ ηδξ Γδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο) πμο κα απμννμθμφζε ηδκ εκένβεζα 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

Έηζζ είπαιε ζζπονυηενδ ηδκ ιεηαλφ ημοξ έθλδ ηαζ ζζπονυηενεξ ηζξ πα-

ναβυιεκεξ ιάγεξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ, αθμφ έθενακ 

ζζπονυηενα πμζά εκένβεζαξ ζε εηείκδ ηδκ ιαηνζκή πενίμδμ.  

Ζ ελήβδζδ είκαζ δ ελήξ: 

Καηά ηδκ πνχηδ Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυ-

ζιμο, δεκ οπήνπε αηυιδ δ ιάγα ζημ ζφιπακ, δεκ οπήνπακ μφηε πνμτπήν-

πακ ηα πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα. Δπμιέκςξ, ηυηε δδιζμονβήεδηε δ 

πνχηδ-ανπζηή ιάγα ζημ ζφιπακ πμο ήηακ ηα πνςηυκζα ζημκ ζοιπάκηεζμ 

πυθμ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα δθεηηνυκζα ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

ηζξ δφμ άθθεξ οπμθάζεζξ, δδθαδή ζηδκ Β΄ Φάζδ αθθά ηαζ ζηδκ Γ΄ 

Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, είπαιε ηδκ 

ζοιπίεζδ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ πμο ήδδ είπακ δδιζμονβδεεί 
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ζηδκ πνχηδ Φάζδ (ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο), 

ελαζηίαξ ηδξ μπμίαξ ζοιπίεζδξ αοηήξ έπμοιε ηαζ ηδκ δζαθμνεηζηή 

απυπνςζδ ημο βαθάγζμο πνχιαημξ.  

 

Αξ εοιδεμφιε ζημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ηζξ εκενβεζαηέξ ζηάειεξ, υπςξ 

ελδβήζαιε ηαζ ζε άθθμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα, υπςξ ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα: 

«Γηάγξακκα ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ 

Παίνκμοιε ηαηαηυνοθμ άλμκα ααειμκμιδιέκμ ζε ηζιέξ εκένβεζαξ ηαζ 

ζπεδζάγμοιε μνζγυκηζεξ εοεείεξ βναιιέξ ζηζξ εέζεζξ πμο ακηζζημζπμφκ 

ζηζξ επζηνεπυιεκεξ ηζιέξ εκένβεζαξ Δ1, Δ2, Δ3 … ημο δθεηηνμκίμο. Σμ 

ζπήια πμο πνμηφπηεζ είκαζ ημ δηάγξακκα ησλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ. 

 

 
 

«ΦΤΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Πέηνμξ 

Γεςνβαηάημξ, Νζηυθαμξ θανκάξ, Αεακάζζμξ ηαθςιέκμξ, Ηςάκκδξ 

Υνζζηαηυπμοθμξ, ΟΔΓΒ, Αεήκα, Έηδμζδ ΗΑ΄ 2011, ζεθ. 52. 

 

 

Σμ ιπθε πνχια ζημ θάζια ημο μναημφ θςηυξ ζηδκ μοζία είκαζ δφμ 

πνχιαηα: α) ημ ηοακμφ ή ααεφ ηοακμφ ηαζ α) ημ ζχδεξ.  

Σμ ηαεέκα απυ αοηά έπεζ δζαθμνεηζηή απυπνςζδ ημο ίδζμο πνχιαημξ, 

ημο ιπθε-βαθάγζμο, επεζδή αηνζαχξ δδιζμονβήεδηε ζηδκ ίδζα ζοιπάκηεζα 

Ζιένα αθθά ζε δζαθμνεηζηή οπμπενίμδμ, ζε δζαθμνεηζηή Φάζδ. Γζ’ αοηυ 

ηαζ ιζθήζαιε βζα ηνεζξ Φάζεζξ ζηδκ ίδζα εηείκδ πνχηδ Ζιένα ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 
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Με άθθα θυβζα μζ ιάγεξ ημο ζχδμοξ ηαζ ημο ααεφ ηοακμφ, πμο είκαζ α-

πμπνχζεζξ ημο ιπθε, δδιζμονβήεδηακ ζηδκ πνχηδ Ζιένα ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, ηζ αοηυ επαθδεεφεηαζ επεζδή θένμοκ ηδκ 

πενζζζυηενδ εκένβεζα θςημκίςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εκένβεζα ηςκ 

άθθςκ πνςιάηςκ (υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια 

ημοξ), αθμφ ηδκ πενίμδμξ εηείκδ (πνχηδ Ζιένα ηδξ Γδιζμονβίαξ ημο 

ηυζιμο) είπαιε ζζπονυηενδ ηδκ εκένβεζα (δεκ οπήνπε αηυιδ δ φπανλδ 

ηδξ ιεβαθφηενδξ ιάγαξ ηςκ επυιεκςκ Ζιένςκ ηδξ Γδιζμονβίαξ υπμο δ 

φπανλδ ηςκ ιαγχκ αοηχκ απμννμθμφζε ηδκ εκένβεζα ή, επίζδξ, άθθα 

πμζά  εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιεηαηνέπμκηακ ζε ιάγα, ηαζ έηζζ 

είπαιε ιεζςιέκδ-εθαηηςιέκδ ηδκ οπάνπμοζα εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ). 

Αοηυ ζδιαίκεζ επίζδξ υηζ δ εκένβεζα πμο ηνμθμδυηδζε ημ υθμ ζφιπακ, 

ιζα θμνά ημ ηνμθμδυηδζε ηαζ δεκ οπήνλε δεφηενδ πανμπή εκένβεζαξ βζα 

κα δδιζμονβήζεζ ηαζ κέμ ζφιπακ ή κέα ζφιπακηα, επεζδή αηνζαχξ έκα εί-

καζ ημ ηάεε είδμξ πνχιαημξ ηαζ δεκ έπμοιε αθθεπάθθδθεξ πανμπέξ εκέν-

βεζαξ βζα κα δδιζμονβδεμφκ άθθα-κέα ααζζηά πνχιαηα, πένακ απυ αοηά 

ηα επηά (ιαγί ιε ηζξ δφμ δζαθμνμπμζήζεζξ-απμπνχζεζξ ημο ιπθε) υπςξ 

πνχημξ απέδεζλε μ Ηζαάη Νεφηςκ.  

 

1α) Σμ ζχδεξ πνχια θμζπυκ ζδιαίκεζ υηζ αοηέξ μζ ιάγεξ ηςκ ανπζηχκ 

πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ ηαεχξ ζοιπζέζηδηακ ιε εειεθζχδδ ζυκηα 

ηδξ ίδζαξ αοηήξ πενζυδμο (πνμενπυιεκα απυ ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ 

πυθμοξ) πανέιεζκακ κα έπμοκ ηαζ κα θένμοκ ζημ ελήξ αοηή ηδκ εκένβεζα 

ηδκ μπμία δέπηδηακ. Δίκαζ μζ ιάγεξ πμο οπήνλακ ζημ ζφιπακ ηαηά ηδκ 

Α΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Δπμιέκςξ, ημ ζχδεξ πνχια, ζδιαίκεζ ηζξ ιάγεξ πμο οπήνλακ ζημ 

ζφιπακ ζηδκ Α΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Δπίζδξ υθα ηα πδιζηά ζημζπεία πμο δδιζμονβήεδηακ ζηδκ ίδζα αοηή 

ζοιπάκηεζα πενίμδμ θένμοκ ημ ίδζμ πνχια. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο π.π. 

ημ ζχδεξ ηονζανπεί ζε υθα ηα πδιζηά ζημζπεία π.π. ζημ οδνμβυκμ ηδξ ίδζαξ 

αοηήξ ζοιπάκηεζαξ οπμπενζυδμο (ιζθάιε βζα ηα πδιζηά ζημζπεία πμο δδ-

ιζμονβήεδηακ ηυηε, εκχ υπςξ ελδβήζαιε δδιζμονβήεδηακ ηζ άθθα 

ηέημζα ιέζα ζημ εζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ η.θπ. πμθφ ανβυηενα) ηαζ αοηυξ 

είκαζ μ θυβμξ πμο ημ οδνμβυκμ αοηήξ ηδξ Α΄ Φάζδξ εζδζηά έπεζ πνχια 

ζχδεξ πακημφ υπμο οπήνλε. 

Δζδζηυηενα ζημ πνςηυκζμ-δθεηηνυκζμ, ηδκ ίδζα αοηή ζοιπάκηεζα πενί-

μδμ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηδξ δεφηενδξ ζημζαάδαξ ιάγαξ, ημο δεφηενμο 

θθμζμφ ημοξ, υπςξ ήδδ ακαθέναιε βζα ηδκ Α΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δ εκένβεζα πμο εηπέιπεηαζ ηαζ απυ ηδκ 

δεφηενδ αοηή ζημζαάδα ιάγαξ ημο πνςημκίμο-δθεηηνμκίμο (δ μπμία αοηή 

δεφηενδ ζημζαάδα δδιζμονβήεδηε ζηδκ Α΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο) έπεζ πνχια ζχδεξ.  
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1α) Σμ ααεφ ηοακμφκ πνχια θμζπυκ ζδιαίκεζ υηζ αοηέξ μζ ιάγεξ ηςκ 

ανπζηχκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ ηαεχξ ζοιπζέζηδηακ ιε εειεθζχδδ 

ζυκηα ηδξ ίδζαξ αοηήξ πενζυδμο (πνμενπυιεκα απυ ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ 

πυθμοξ) πανέιεζκακ κα έπμοκ ηαζ κα θένμοκ ζημ ελήξ αοηή ηδκ εκένβεζα 

ηδκ μπμία δέπηδηακ. Δίκαζ μζ ιάγεξ πμο οπήνλακ ζημ ζφιπακ ηαηά ηδκ Β΄ 

Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Δπμιέκςξ, ημ ααεφ ηοακμφκ πνχια, ζδιαίκεζ ηζξ ιάγεξ πμο οπήνλακ 

ζημ ζφιπακ ζηδκ Β΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυ-

ζιμο. 

Δπίζδξ υθα ηα πδιζηά ζημζπεία πμο δδιζμονβήεδηακ ζηδκ ίδζα αοηή 

ζοιπάκηεζα πενίμδμ θένμοκ ημ ίδζμ πνχια. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο π.π. 

ημ ααεφ ηοακμφκ ηονζανπεί ζε υθα ηα πδιζηά ζημζπεία π.π. ζημ οδνμβυκμ 

ηδξ ίδζαξ αοηήξ ζοιπάκηεζαξ οπμπενζυδμο ηαζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ημ 

οδνμβυκμ αοηήξ ηδξ Β΄ Φάζδξ εζδζηά έπεζ πνχια ααεφ ηοακμφκ πακημφ 

υπμο οπήνλε. 

Δζδζηυηενα ζημ πνςηυκζμ-δθεηηνυκζμ, ηδκ ίδζα αοηή ζοιπάκηεζα πενί-

μδμ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηδξ δεφηενδξ ζημζαάδαξ ιάγαξ (ή δεφηενμοο-

πμθθμζμφημοξ, ακαθενυιαζηε δδθαδή ζηδκ Β΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο). 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δ εκένβεζα πμο εηπέιπεηαζ ηαζ απυ ημκ 

δεφηενμ  αοηυκ οπμθθμζυ ημο πνςημκίμο-δθεηηνμκίμο (απυ ημκ οπμθθμζυ 

δδθαδή ημο πνχημο θθμζμφ πμο δδιζμονβήεδηε ζηδκ Γ΄ Φάζδ ηδξ 

πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο) έπεζ πνχια ααεφ ηοακμφκ. 

 

Γζα ημκ ίδζμ θυβμ έπμοιε ηαζ ηδκ δδιζμονβία-παναβςβή ημο ηοακμφ 

πνχιαημξ ηδκ ίδζα αοηή Ζιένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Δπεζδή ακαθέναιε υηζ ημ πνχια ηδξ ηάεε αηηζκμαμθίαξ ζδιαίκεζ ημκ 

ααειυ έθλδξ ιζηνμιάγαξ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα (ηαζ έηζζ πανάβμκηαζ 

ηα εζδζηά αοηά θςηυκζα ηδξ μνζζιέκδξ ή ηδξ ηάεε αηηζκμαμθίαξ), άνα ημ 

βαθάγζμ πνχια ζδιαίκεζ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ κα 

έθλμοκ ηδκ ίδζα πενίπμο ιζηνμιάγα ηαηά ημ ιαηνζκυ εηείκμ δζάζηδια. Κζ 

επεζδή αοηυ ημ πνχια ημο ηοακμφ ιμζάγεζ ιε ημ ααεφ ηοακμφ ηαζ ημ 

ζχδεξ, άνα έπμοιε ηδκ ίδζα Ζιένα ιε Σνεζξ δζαθμνεηζηέξ Φάζεζξ ηδξ. 

 

Ακάθμβα έπμοιε ηαζ ιε ηα άθθα πνχιαηα ηαζ ηα πδιζηά ζημζπεία πμο 

θένμοκ αοηά απυ ηδκ επμπή ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ. 

 

Σέθμξ, κα ακαθένμοιε υηζ δ έκκμζα ηδξ ηάεε Φάζδξ ζηδκ πνχηδ 

Ζιένα ηδξ δδιζμονβίαξ ζδιαίκεζ ηδκ ζζπφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιε ηδκ 

μπμία αοηά ζοβηνμφζηδηακ βζα κα πανάλμοκ φθδ, ηδκ μπμία θυνηζζακ ιε 

ηα δζηά ημοξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία. 

ηδκ ανπή θμζπυκ επεζδή δ εκένβεζα ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ ήηακ 

πάνα πμθφ ζζπονή (αθμφ δεκ οπήνπε ηαευθμο φθδξ ημ ζφιπακ, πμο εα α-
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πμννμθμφζε ηδκ εκένβεζά ημοξ αθεκυξ, ηαζ αθμφ δ εκένβεζα ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ήηακ ζηδκ πζμ ζζπονή ηδξ ηαζ ηαεανυηενδ ιμνθή 

θζβυηενμ δδθαδή θμνηζζιέκδ ιε ιζηνμιάγα, αοηή δ εκένβεζα ηαηά ηδκ 

πνχηδ Ζιένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο πανήβαβε ηζξ ηνεζξ Φάζεζξ 

πμο ακαθέναιε. Αοηέξ μζ Φάζεζξ δδθαδή ζηδνίγμκηαζ πάκς ζε αοηή ηδκ 

ηενάζηζα εκένβεζα πμο ίζποζε ηδκ πνχηδ εηείκδ Ζιένα. 
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32. Η εμήγεζε ηεο ύπαξμεο ηεο κηθξνκάδαο ζην ζσκαηηδηαθό 

κέξνο ηνπ θσηόο. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξεηηθήο εθηξνπήο ησλ δηαθόξσλ 

αθηηλνβνιηώλ ηνπ ιεπθνύ θσηόο, όηαλ αλαιύνληαη από ην πξίζκα. 

Ση νλνκάδνπκε καγλεηηθή κηθξνκάδα. 

Η εμήγεζε όηη ην θσο ή ε αθηηλνβνιία θνξέλλπηαη καγλεηηθά, 

όζνλ αθνξά ηελ έιμε κηθξνκάδαο. 

Η εμήγεζε όηη κε ηελ αύμεζε ηεο έληαζεο ζην θσο ή ζηελ αθηηλν-

βνιία, δελ ζα έρνπκε κεηαβνιή ζην κήθνο θύκαηνο ηνπ θσηόο ή ηεο 

αθηηλνβνιίαο. 

Η εμήγεζε όηη ε κάδα δελ παξάγεη ελέξγεηα, θη επίζεο όηη ε 

ελέξγεηα ζην ζύκπαλ δελ παξήρζε από κάδα, θη επνκέλσο ε ελέξγεηα 

ηνπ ζύκπαληνο ε νιηθή δελ παξήρζε από θαλέλαλ αξρηθό θόθθν 

κάδαο πνπ άξρηζε λα απμάλεη, θαη λα απμάλεη, θαη λα απμάλεη λα 

δεκηνπξγεί ηελ ζνύπα θ.ιπ. Αληίζεηα, ε κάδα παξήρζε από ελέξγεηα.  

Η εμήγεζε ηνπ θσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ. 

 

 

 

«Ο ΑΪΝΣΑΙΝ ΚΑΙ ΣΟ ΦΩΣΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ 

[…] Σμ 1902 μ Φίθζπ Λέκανκη, ηαεδβδηήξ θοζζηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ 

ημο Κζέθμο, απέδεζλε υηζ υηακ δοκάιςκε ηδκ θαιπνυηδηα ημο θςηυξ πμο 

ηηοπμφζε ημ ιέηαθθμ πνμηαθμφζε ηδκ έλμδμ ιεβαθφηενμο ανζειμφ δθε-

ηηνμκίςκ αθθά δεκ επδνέαγε ηδκ εκένβεζά ημοξ ηαηά ημκ ακαιεκυιεκμ 

ηνυπμ.Πνμθακχξ δ εκένβεζά ημοξ ελανηζυηακ υπζ απυ ηδκ έκηαζδ αθθά 

απυ ηδ ζοπκυηδηα ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ. Κυηηζκμ θςξ παιδθήξ ζο-

πκυηδηαξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ θαιπνυηδηά ημο, ζπάκζα ελέπειπε δθε-

ηηνυκζα, εκχ ιπθε ηαζ οπενζχδεξ θςξ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ  - ακελάνηδηα 

απυ ημ πυζμ αιοδνυ ήηακ - πνμηαθμφζε ζπεδυκ πάκηα εηπμιπή. φιθς-

κα ιε ηδκ ηθαζζηή θοζζηή, πμο αθέπεζ ημ θςξ ζακ ηοιαηζηυ θαζκυιεκμ, 

ηα απμηεθέζιαηα ήηακ αδζακυδηα. 

Ο Άθιπενη Ασκζηάζκ αζπμθήεδηε ιε ημ πνυαθδια θίβα πνυκζα ανβυ-

ηενα ηαηά ηδ δζάνηεζα εθέβπμο ηςκ εεςνζχκ ημο Μαλ Πθακη βζα ηδκ α-

ηηζκμαμθμφιεκδ εκένβεζα. ε ιζα ημθιδνή πνμέηηαζδ ηδξ ενβαζίαξ ημο 

Πθακη. Ο Ασκζηάζκ πνυηεζκε υηζ ημ θςξ ήηακ θηζαβιέκμ ιάθθμκ απυ ζς-

ιαηίδζα (πμο θέβμκηαζ ηχνα θςηυκζα) ηαζ υπζ απυ ηφιαηα. Αοηυ, είπε, εα 

ελδβμφζε ηαεανά ημ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ. Κάεε θςηυκζμ εα πε-

νζείπε έκα μνζζιέκμ πμζυ εκένβεζαξ. Φςηυκζα ζε ορδθυηενεξ ζοπκυηδηεξ 

εα πενζέπμοκ πενζζζυηενδ εκένβεζα απυ εηείκα ζε παιδθυηενεξ ζοπκυηδ-

ηεξ. οβηεηνζιέκα δθεηηνυκζα ζηζξ ιεηαθθζηέξ πθάηεξ εα απμννμθμφζακ 

ηδκ εκένβεζα ζοβηεηνζιέκςκ θςημκίςκ. Ακ δ εκένβεζα αοηή ήηακ ανηεηά 

ορδθή, ημ εκζζποιέκμ εκενβεζαηά δθεηηνυκζμ εα ιπμνμφζε κα πεηάλεζ ε-

θεφεενμ απυ ηδκ πθάηα. Δπζπθέμκ, επεζδή ημ θαιπνυ θςξ πενζέπεζ πενζζ-
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ζυηενα θςηυκζα απυ ημ αιοδνυ θςξ, εα δμκμφζε ηαζ εα λεημθθμφζε πε-

νζζζυηενα δθεηηνυκζα,. ε ηάεε δεδμιέκδ ζοπκυηδηα, υζμ θαιπνυηενμ 

είκαζ ημ θςξ, ηυζμ ποηκυηενμ ημ κέθμξ θςημκίςκ ηαζ ιεβαθφηενμξ μζ α-

νζειυξ ηςκ εθεφεενςκ δθεηηνμκίςκ…». 

«Σαλίδζ ζημ φιπακ – Μοζηήνζα ηαζ θαζκυιεκα» εηδυζεζξ Κ. Καπυ-

πμοθμξ (1. Μοζηήνζα ημο Υςνμπνυκμο, 2. Ονίγμκηαξ Ξακά ζηδκ Πναβ-

ιαηζηυηδηα, 3. ε Ακαγήηδζδ ηδξ Δκυηδηαξ), ζεθ. 64. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπημοκ ηα ελήξ: 

Ζ ζφκεεζδ ηςκ δφμ αοηχκ εζδχκ ηαάκηα, ή δ ζφκεεζδ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ιπμνεί κα είκαζ δζαθμνεηζηή ςξ πνμξ ηδκ ζζπφ ημοξ. 

Αοηυ ελανηάηαζ απυ ηδκ φθδ ηδκ μπμία έπμοκ έθλεζ. 

Με άθθα θυβζα, υζμ πενζζζυηενμ ιζηνμιάγα έθηεζ έκα γεφβμξ αηηζκμ-

αμθίαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηυζμ αανφηενμ βίκεηαζ, ηυζμ πζμ πμθφ ιάγα α-

πμηηάεζ ηαζ ηυηε θένεζ ιεβαθφηενμ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο. Συηε 

ελαζεεκεί ηαζ δ ζζπφξ ημο, αθμφ ημ ιένμξ ηδξ ιάγαξ πμο έπεζ έθλεζ έθηεζ 

ιένμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο (αθμφ δ ιάγα μκμιάγεηαζ ιαβκδηζηή 

ιζηνμιάγα ηαζ θένεζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ 

επμιέκςξ έθλεζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα). 

Συηε, υζμ δδθαδή πενζζζυηενμ ιάγα θένεζ, ηυζμ πενζζζυηενμ απμννμ-

θάηαζ δ εκένβεζά ημο απυ ηδκ ιζηνμιάγα ημο ηδκ μπμία έπεζ έθλεζ. 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ κα απςεείηαζ πζμ πμθφ δ ιζηνμιάγα ημο ζηδκ 

θάζδ ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, μπυηε αολάκεζ-

ιεβαθχκεζ ηαζ ημ ιήημξ ηφιαημξ αοημφ ημο γεφβμοξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ. 

Δπμιέκςξ, υζμ πενζζζυηενδ ιζηνμιάγα θένεζ ιζα αηηζκμαμθία, ηυζμ 

πενζζζυηενμ απμννμθάεζ ηδκ εκένβεζά ηδξ ηαζ έηζζ ιεζχκεζ ηδκ έκηαζή 

ηδξ, ζοβπνυκςξ ιεβαθχκεζ ηαζ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ηδξ, ελαζηίαξ ηδξ ιζηνμ-

ιάγαξ πμο έπεζ έθλεζ (βζαηί δ ιζηνμιάγα ηαεχξ θμνηίγεηαζ απυ ηα δφμ 

αοηά είδδ αηηζκμαμθίαξ ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηδξ απςεείηαζ πζμ πμθφ 

ηχνα). 

 

Αοηυ αηνζαχξ απμδεζηκφεηαζ ιε ηδκ ακάθοζδ ημο θςηυξ. 

Καεχξ ημ θεοηυ θςξ πέθηεζ πάκς ζημ πνίζια, δζαζπάηαζ ζε αηηζκμαμ-

θίεξ, επεζδή δ αανφηδηα πμο ημοξ αζηείηαζ απυ ηδκ ιάγα ημο πνίζιαημξ 

επζδνά δζαθμνεηζηά ζηζξ επζιένμοξ αηηζκμαμθίεξ ημο (θυβς αηνζαχξ ηδξ 

δζαθμνεηζηήξ ιάγαξ-ιζηνμαανφηδηαξ πμο θένμοκ μζ αηηζκμαμθίεξ). 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δ αανφηδηα ηδξ ιάγαξ ημο πνίζιαημξ έθηεζ ιε 

δζαθμνεηζηή δφκαιδ ηζξ επζιένμοξ αηηζκμαμθίεξ ημο θεοημφ θςηυξ μπυηε 

ηζξ ζπάεζ ηαζ ηζξ δζαπςνίγεζ απυ ηδκ ιζα εκυηδηα πμο είπακ ζημ θεοηυ 

θςξ. Έηζζ πνμηφπημοκ μζ επηά αηηζκμαμθίεξ ημο θεοημφ θςηυξ. 
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Ζ ηαεειζά υιςξ απυ ηζξ επηά αοηέξ αηηζκμαμθίεξ ημο θεοημφ θςηυξ α-

πμηεθείηαζ, υπςξ ελδβήζαιε, απυ γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ιε αάζδ 

ηδκ ζζπφ ημο μπμίμο έθημοκ ηαζ ιζηνμιάγα-ιζηνμΰθδ. 

Έηζζ, μζ αηηζκμαμθίεξ ημο θεοημφ θςηυξ, ακάθμβα ιε ημ «αάνμξ» (ιζ-

ηνμαάνμξ) ηδξ ιάγαξ πμο θένμοκ, έθημκηαζ ακάθμβα απυ ηδκ αανφηδηα 

ηδξ ιάγαξ ημο πνίζιαημξ. Γζα πανάδεζβια: ζμ εθαθνυηενδ είκαζ δ 

ιζηνμιάγα ιζαξ αηηζκμαμθίαξ, ηυζμ πενζζζυηενμ ηαζ πζμ εφημθα έθηεηαζ 

αοηή απυ ηδκ αανφηδηα πμο ηδξ αζηεί δ αανφηδηα απυ ηδκ ιάγα ζηδκ 

αάζδ ημο πνίζιαημξ. 

Ακαθοηζηυηενα εα έπμοιε: 

ζ) Σμ ζχδεξ πνχια-αηηζκμαμθία έθηεηαζ πζμ πμθφ απυ ηδκ αανφηδηα-

έθλδ πμο αζηείηαζ πάκς ζε αοηυ ημ είδμξ ηδξ ιάγαξ (ιζαξ ιάγαξ απυ ηα 

επηά δζαθμνεηζηά είδδ ιαγχκ ημο ζςιαηζδζαημφ ιένμοξ ημο θςηυξ). Γζα 

κα ζοιαεί αοηυ (βζα κα έθηεηαζ δδθαδή πενζζζυηενμ απυ υθα ηα άθθδ 

είδδ ιαγχκ ημο ζςιαηζδζαημφ θςηυξ), ζδιαίκεζ υηζ θένεζ εθαθνφηενδ 

ηδκ ιάγα ημο ηζ έηζζ βίκεηαζ εθζηηυ κα έθηεηαζ πενζζζυηενμ ηαζ κα 

ηαιποθχκεηαζ πζμ πμθφ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα άθθα επηά (ζςιαηζδζαηά) 

ιένδ ημο θςηυξ. 

[Μζθάιε υηζ δ αανφηδηα-έθλδ ημο βοαθζμφ ελαζηείηαζ ζζπονυηενδ πνμξ 

ηα πζμ εθαθνά είδδ ηςκ ζςιαηζδζαηχκ ιενχκ ημο θςηυξ, επεζδή αηνζαχξ 

είκαζ πμθφ θίβδ-ιζηνή. ζμ δδθαδή ιζηνυηενδ είκαζ-ελαζηείηαζ δ 

αανφηδηα απυ έκα εθαθνφ ζχια, π.π. ζακ ημ βοαθί ημο πνίζιαημξ, ηυζμ 

πζμ εφημθα έθηεζ ηα εθαθνφηενα ζχιαηα, υπςξ ηα ζςιαηζδζαηά ιένδ ημο 

θςηυξ, πανά έθηεζ ζζπονυηενα ηα ιεβάθα ζχιαηα π.π. ιζα πέηνα ή έκα 

πανηί, επεζδή ηα ιεβάθα δεκ ιπμνεί κα ηα έθλεζ. Γδθαδή υηακ πνυηεζηαζ 

βζα εθαθνά ζχιαηα πενζζζυηενμ έθημκηαζ ηα εθαθνφηενα, επεζδή είκαζ 

αζεεκήξ δ αανφηδηα-δφκαιδ πμο έθηεζ].  

ζζ) Σμ ααεφ ηοακυ πνχια έθηεηαζ θζβυηενμ ζζπονά ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

ζχδεξ πνχια-αηηζκμαμθία. Αοηυ ζδιαίκεζ, ηυηε (ιε ηδκ ίδζα θμβζηή), υηζ 

ημ ααεφ ηοακυ πνχια-αηηζκμαμθία (πμο απμηεθεί ηαζ έκα απυ ηα επηά 

ιένδ ημο ζςιαηζδζαημφ ιένμοξ ημο θςηυξ) θένεζ αανφηενδ ηδκ ιάγα ημο 

ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιάγα ημο επζιένμοξ ζχδμοξ πνχιαημξ-αηηζκμαμθίαξ 

(δεδμιέκμο υηζ ζηα πμθφ εθαθνά ζχιαηα δ αανφηδηα ελαζηείηαζ 

πενζζζυηενμ ζζπονά υζμ πζμ εθαθνφ είκαζ ημ εθηυιεκμ ζχια). 

ζζζ) Σμ ηοακυ πνχια έθηεηαζ θζβυηενμ ζζπονά ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ααεφ 

ηοακυ πνχια-αηηζκμαμθία. Αοηυ ζδιαίκεζ, ηυηε (ιε ηδκ ίδζα θμβζηή), υηζ 

ημ ηοακυ πνχια-αηηζκμαμθία (πμο απμηεθεί ηαζ έκα απυ ηα επηά ιένδ 

ημο ζςιαηζδζαημφ ιένμοξ ημο θςηυξ) θένεζ αανφηενδ ηδκ ιάγα ημο ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιάγα ημο επζιένμοξ ααεφ ηοακμφ πνχιαημξ-

αηηζκμαμθίαξ (δεδμιέκμο υηζ ζηα πμθφ εθαθνά ζχιαηα δ αανφδηα 

ελαζηείηαζ πενζζζυηενμ ζζπονά υζμ πζμ εθαθνφ είκαζ ημ εθηυιεκμ 

ζχια). 

ζv) Σμ πνάζζκμ πνχια έθηεηαζ θζβυηενμ ζζπονά ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

ηοακυ πνχια-αηηζκμαμθία. Αοηυ ζδιαίκεζ, ηυηε (ιε ηδκ ίδζα θμβζηή), υηζ 
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ημ πνάζζκμ πνχια-αηηζκμαμθία (πμο απμηεθεί ηαζ έκα απυ ηα επηά ιένδ 

ημο ζςιαηζδζαημφ ιένμοξ ημο θςηυξ) θένεζ αανφηενδ ηδκ ιάγα ημο ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιάγα ημο επζιένμοξ ηοακμφ πνχιαημξ-αηηζκμαμθίαξ 

(δεδμιέκμο υηζ ζηα πμθφ εθαθνά ζχιαηα δ αανφδηα ελαζηείηαζ 

πενζζζυηενμ ζζπονά υζμ πζμ εθαθνφ είκαζ ημ εθηυιεκμ ζχια). 

v) Σμ ηίηνζκμ πνχια έθηεηαζ θζβυηενμ ζζπονά ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

πνάζζκμ πνχια-αηηζκμαμθία. Αοηυ ζδιαίκεζ, ηυηε (ιε ηδκ ίδζα θμβζηή), 

υηζ ημ ηίηνζκμ πνχια-αηηζκμαμθία (πμο απμηεθεί ηαζ έκα απυ ηα επηά 

ιένδ ημο ζςιαηζδζαημφ ιένμοξ ημο θςηυξ) θένεζ αανφηενδ ηδκ ιάγα ημο 

ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιάγα ημο επζιένμοξ πνάζζκμο πνχιαημξ-

αηηζκμαμθίαξ (δεδμιέκμο υηζ ζηα πμθφ εθαθνά ζχιαηα δ αανφδηα 

ελαζηείηαζ πενζζζυηενμ ζζπονά υζμ πζμ εθαθνφ είκαζ ημ εθηυιεκμ 

ζχια). 

vζ) Σμ πμνημηαθί πνχια έθηεηαζ θζβυηενμ ζζπονά ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

ηίηνζκμ πνχια-αηηζκμαμθία. Αοηυ ζδιαίκεζ, ηυηε (ιε ηδκ ίδζα θμβζηή), υηζ 

ημ πμνημηαθί πνχια-αηηζκμαμθία (πμο απμηεθεί ηαζ έκα απυ ηα επηά 

ιένδ ημο ζςιαηζδζαημφ ιένμοξ ημο θςηυξ) θένεζ αανφηενδ ηδκ ιάγα ημο 

ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιάγα ημο επζιένμοξ ηίηνζκμο πνχιαημξ-αηηζκμαμθίαξ 

(δεδμιέκμο υηζ ζηα πμθφ εθαθνά ζχιαηα δ αανφδηα ελαζηείηαζ 

πενζζζυηενμ ζζπονά υζμ πζμ εθαθνφ είκαζ ημ εθηυιεκμ ζχια). 

vζζ) Σμ ηυηηζκμ-ενοενυ πνχια έθηεηαζ θζβυηενμ ζζπονά ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημ πμνημηαθί πνχια-αηηζκμαμθία. Αοηυ ζδιαίκεζ, ηυηε (ιε ηδκ ίδζα 

θμβζηή), υηζ ημ ηυηηζκμ-ενοενυ πνχια-αηηζκμαμθία (πμο απμηεθεί ηαζ 

έκα απυ ηα επηά ιένδ ημο ζςιαηζδζαημφ ιένμοξ ημο θςηυξ) θένεζ 

αανφηενδ ηδκ ιάγα ημο ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιάγα ημο επζιένμοξ 

πμνημηαθί πνχιαημξ-αηηζκμαμθίαξ (δεδμιέκμο υηζ ζηα πμθφ εθαθνά 

ζχιαηα δ αανφηδηα ελαζηείηαζ πενζζζυηενμ ζζπονά υζμ πζμ εθαθνφ 

είκαζ ημ εθηυιεκμ ζχια). 

Διείξ βκςνίγμοιε υηζ δ ηαζκία ηςκ ελενπυιεκςκ πνςιάηςκ απυ ημ 

πνίζια (ιεηά ηδκ ακάθοζδ ημο θςηυξ), μκμιάγεηαζ θάζια. 

Δπμιέκςξ, ημ θάζια δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά ιζα γοβανζά πμο 

ιεηνάεζ ημ αάνμξ ηδξ ηαεειζάξ απυ ηζξ επηά επζιένμοξ ιάγεξ ημο 

ζςιαηζδζαημφ ιένμοξ ημο θςηυξ. 

Έηζζ θέιε (απθά ηχνα), υηζ π.π. δ ζχδδξ ιάγα ημο θςηυξ είκαζ 

εθαθνφηενδ απυ ηδκ ααεζά βαθάγζα ιάγα ημο. Ζ ααεζά βαθάγζα ιάγα ημο 

θςηυξ είκαζ εθαθνφηενδ απυ ηδκ βαθάγζα ιάγα ημο. Ζ πνάζζκδ ιάγα ημο 

θςηυξ είκαζ εθαθνφηενδ απυ ηδκ βαθάγζα ιάγα ημο η.μ.η.  

Μπμνμφιε, επίζδξ, κα πμφιε ηαζ ημ ακηίζηνμθμ, π.π. δ ενοενή-

ηυηηζκδ ιάγα ημο θςηυξ είκαζ αανφηενδ απυ ηδκ πμνημηαθί ιάγα ημο. Ζ 

πμνημηαθί ιάγα ημο θςηυξ είκαζ αανφηενδ απυ ηδκ ηίηνζκδ ιάγα ημο, 

η.μ.η. 

Έηζζ δεδμιέκμο ηδξ ιάγαξ ή εκυξ ζηαεενήξ ιάγαξ ηαζ δζαζηάζεςκ 

πνίζιαημξ (πμο ημ πνδζζιμπμζμφιε ςξ ιέηνμ), ιπμνμφιε κα 

οπμθμβίζμοιε ηαζ ημ αάνμξ ηχνα ηδξ ηαεειζάξ αηηζκμαμθίαξ, υπςξ 
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απμηοπχκεηαζ ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια. Έηζζ οπμθμβίγμοιε ημ 

αάνμξ ημο ζςιαηζδζαημφ ιένμοξ ηςκ αηηζκμαμθζχκ ημο μναημφ θςηυξ, 

βζα ημ μπμίμ αάνμξ ημο ακαπηφζζμοιε ηαζ παναηάης.  

 

Με αάζδ ηα υζα ακαπηφλαιε παναπάκς, ελδβείηαζ ηαζ υζα 

παναεέζαιε ζημ ζπεηζηυ απυζπαζια ζηδκ ανπή ημο πανυκημξ 

ηεθαθαίμο-εκυηδηαξ, εζδζηυηενα ζημ απυζπαζια: 

«… Σμ 1902 μ Φίθζπ Λέκανκη, ηαεδβδηήξ θοζζηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ 

ημο Κζέθμο, απέδεζλε υηζ υηακ δοκάιςκε ηδκ θαιπνυηδηα ημο θςηυξ πμο 

ηηοπμφζε ημ ιέηαθθμ πνμηαθμφζε ηδκ έλμδμ ιεβαθφηενμο ανζειμφ δθε-

ηηνμκίςκ αθθά δεκ επδνέαγε ηδκ εκένβεζά ημοξ ηαηά ημκ ακαιεκυιεκμ 

ηνυπμ.Πνμθακχξ δ εκένβεζά ημοξ ελανηζυηακ υπζ απυ ηδκ έκηαζδ αθθά 

απυ ηδ ζοπκυηδηα ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ. Κυηηζκμ θςξ παιδθήξ ζο-

πκυηδηαξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ θαιπνυηδηά ημο, ζπάκζα ελέπειπε δθε-

ηηνυκζα, εκχ ιπθε ηαζ οπενζχδεξ θςξ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ  - ακελάνηδηα 

απυ ημ πυζμ αιοδνυ ήηακ - πνμηαθμφζε ζπεδυκ πάκηα εηπμιπή. φιθς-

κα ιε ηδκ ηθαζζηή θοζζηή, πμο αθέπεζ ημ θςξ ζακ ηοιαηζηυ θαζκυιεκμ, 

ηα απμηεθέζιαηα ήηακ αδζακυδηα».Λέιε, επμιέκςξ, υηζ δ εκένβεζα ημο 

θςηυξ, αθθά ηαζ ηδξ ηάεε αηηζκμαμθίαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ιάγα πμο 

έπμοκ έθλεζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ ηδκ μπμία αοηή ιάγα θμνηίγμοκ. Ακ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα έπμοκ έθλεζ θζβυηενδ ιάγα, έπμοκ ζζπονυηενμ ημ 

ιήημξ ηφιαηυξ ημοξ ηαζ ηζκμφκηαζ ακάθμβα. Ζ έκηαζδ υιςξ ιζαξ 

αηηζκμαμθίαξ δεκ αθθάγεζ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ηδξ, επεζδή δ 

ιμκμπνςιαηζηή αηηζκμαμθία π.π. ημο ηυηηζκμο θςηυξ, ζημ παναπάκς 

πανάδεζβια, ζδιαίκεζ αφλδζδ πενζζζυηενδξ ιάγαξ απυ ηα ίδζαξ ζζπφμξ 

εειεθζχδδ ζυκηα. Με άθθα θυβζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα υηακ ακήημοκ ζε 

ιζα ιμκμπνςιαηζηή αηηζκμαμθία, υζδ πενζζζυηενδ ή θζβυηενδ ιάγα 

έθλμοκ δεκ εα αολήζμοκ ημ θμνηίμ ηδξ εκένβεζάξ ημοξ, αθμφ δεκ είκαζ δ 

ιάγα εηείκδ πάνδ ζηδκ μπμία ηνμθμδμημφκηαζ ιε εκένβεζα. 

Απυ εδχ απμννέεζ υηζ δ ιάγα δεκ πανάβεζ εκένβεζα, ηζ επίζδξ υηζ δ ε-

κένβεζα ζημ ζφιπακ δεκ πανήπεδ απυ ιάγα, ηζ επμιέκςξ δ εκένβεζα ημο 

ζφιπακημξ δ μθζηή δεκ πανήπεδ απυ ηακέκακ ανπζηυ ηυηημ ιάγαξ πμο 

άνπζζε κα αολάκεζ, ηαζ κα αολάκεζ, ηαζ κα αολάκεζ κα δδιζμονβεί ηδκ 

ζμφπα η.θπ. 

Ακηίεεηα, δ ιάγα ζημ ζφιπακ είκαζ αοηή πμο πανήπεδ απυ ηδκ 

εκένβεζα ηαζ δεκ πανήπεδ δ εκένβεζα απυ ηδκ ιάγα. 

 

Ακαθένεδηε επίζδξ υηζ: 

«…Πνμθακχξ δ εκένβεζά ημοξ ελανηζυηακ υπζ απυ ηδκ έκηαζδ αθθά 

απυ ηδ ζοπκυηδηα ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ. Κυηηζκμ θςξ παιδθήξ ζο-

πκυηδηαξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ θαιπνυηδηά ημο, ζπάκζα ελέπειπε δθε-

ηηνυκζα, εκχ ιπθε ηαζ οπενζχδεξ θςξ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ  - ακελάνηδηα 

απυ ημ πυζμ αιοδνυ ήηακ - πνμηαθμφζε ζπεδυκ πάκηα εηπμιπή. φιθς-
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κα ιε ηδκ ηθαζζηή θοζζηή, πμο αθέπεζ ημ θςξ ζακ ηοιαηζηυ θαζκυιεκμ, 

ηα απμηεθέζιαηα ήηακ αδζακυδηα». 

Αοηυ ζδιαίκεζ ημ ελήξ: 

Γκςνίγμοιε υηζ υζμ ημ θςξ θένεζ ιεβαθφηενμ ιήημξ ηφιαημξ ηυζμ ιζ-

ηνυηενδ ζοπκυηδηα έπεζ. 

(Σμ ιήημξ ηφιαημξ ημο θςηυξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζοπκυηδηα ιε ηδκ απθή 

ελίζςζδ: λ = c/ι 

υπμο c δ ηαπφηδηα ημο θςηυξ, λ δ ζοπκυηδηα ιεηνδιέκδ ζε Hertz 

ηαζ ι ημ ιήημξ ηφιαημξ ημο θςηυξ ιεηνδιέκμ ζε ιέηνα). 

Σμ ηυηηζκμ πνχια ή δ ηυηηζκδ αηηζκμαμθία π.π. έπεζ ιεβαθφηενμ 

ιήημξ ηφιαημξ απυ ημ ιπθε, άνα έπεζ ιζηνυηενδ ζοπκυηδηα, η.μ.η. 

Δπμιέκςξ, 

ηακ ιζα αηηζκμαμθία, ή ημ θςξ, υζμ ιεβαθφηενμ ιήημξ ηφιαημξ 

θένεζ, ηυζμ πενζζζυηενδ ιάγα θένεζ, ηαζ επμιέκςξ, ηυζμ ιζηνυηενδ 

ζοπκυηδηα έπεζ. Ακηίεεηα, υζμ ιζηνυηενμ ιήημξ ηφιαημξ θένεζ ιζα 

αηηζκμαμθία ή ημ θςξ, ηυζμ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα θένεζ. 

Σμ ιπθε θςξ ή δ ιπθε αηηζκμαμθία, θένεζ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ ηυηηζκδ αηηζκμαμθία ηαζ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ιπθε αηηζ-

κμαμθία θένεζ θζβυηενδ ιάγα ιέζα ηδξ, αθθά επίζδξ θένεζ ηαζ πενζζζυ-

ηενδ εκένβεζα ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ηυηηζκδ αηηζκμαμθία. 

Αοηυ, ημ ηεθεοηαίμ, ζδιαίκεζ υηζ δ ιπθε αηηζκμαμθία θένεζ 

πενζζζυηενδ ηδκ εκένβεζα-θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ηυηηζκδ 

αηηζκμαμθία. 

Αοηυ πάθζ ζδιαίκεζ υηζ δ ιπθε αηηζκμαμθία ιπμνεί ιε θμνηίζεζ ιε 

ζζπονυηενμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηζξ ιάγεξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηδκ 

ιεηαθθζηή επζθάκεζα πάκς ζηδκ μπμία πέθηεζ. 

Αοηυ ημ θμνηίμ υιςξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμ-

κίςκ, υπςξ ελδβήζαιε είκαζ ιαβκδηζηήξ θφζδξ, αθμφ ιπμνεί ηαζ έθηεζ 

ηδκ ιζηνμιάγα, πμο είκαζ εθάπζζηδ φθδ. Πζμ αανζάξ ιμνθήξ φθδ υιςξ 

είκαζ ηα δθεηηνυκζα. 

Ακ υιςξ αολδεεί ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζηα 

πνςηυκζα αθεκυξ, αθθά ηαζ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ ζηα δθεηηνυκζα αθεηένμο, ηυηε εα ιεηααθδεμφκ μζ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζηα πνςηυκζα 

ηςκ αηυιςκ ηςκ ιεηάθθςκ, αθθά ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζηα δθεηηνυκζα ηςκ αηυιςκ ημο ιεηάθθμο. 

Αοηυ εα έπεζ ηυηε ζακ ζοκέπεζα κα οπάνλεζ ηάζδ άπςζδξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ απυ ηα άημια ημο ιεηάθθμο. 

Καεχξ υιςξ αολάκεηαζ αοηή δ ηάζδ άπςζδξ, θυβς ημο ορδθμφ-ιεβά-

θμο θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ ιπθε αηηζκμαμθίαξ, ηυηε ημ ακα-

ηθχιεκμ απυ ηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα θςξ, έθηεζ αοηά ηα δθεηηνυκζα 
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(αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ έθημοκ ιζηνμιάγεξ ηδξ 

φθδξ). 

Έηζζ ελδβείηαζ ημ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ. 
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33. Η ηθαλόηεηα ηεο έιμεο θνξηίνπ ζεκειησδώλ ηόλησλ θαη, επνκέ-

λσο, ε δεκηνπξγία καο αθηηλνβνιίαο εμαξηάηαη από ηνλ βαζκό 

απειεπζέξσζεο ηνπ θνξηίνπ πνπ πξνθαιείηαη από ηελ έθιπζε 

ζεκειησδώλ ηόλησλ από κηα πεγή (π.ρ. ζεξκαηλόκελνο ζίδεξνο) ή από 

ειεύζεξα ζεκειηώδε ηόληα θαζώο έιθνληαη.  

Η εμήγεζε όηη όια ηα πιηθά ηνπ πιαλήηε καο έρνπλ παξαρζεί από 

ηα ίδηα ζεκειηώδε ηόληα, ηα νπνία ηώξα, κε ηελ αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο εθιύνληαη από απηά.  

Η εμήγεζε όηη όια ηα πιηθά ηνπ ζύκπαληνο έρνπλ παξαρζεί από ηα 

ίδηα ζεκειηώδε ηόληα θαη ηελ ίδηα ελέξγεηά ηνπο, επεηδή κε ηελ 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο αζηέξεο θ.ιπ. εθιύνληαη ίδηα 

ζεκειηώδε ηόληα, ίδηα ελέξγεηα. 

 

 

 

«Κβάληα θσηόο, Μάξηηνο 1905 

[…] πςξ βκςνίγεηε ηαθά μπμζμζδήπμηε έπεζ παναηδνήζεζ έκα 

θμφνκμ ή ιζα εζηία ημογίκαξ, δ θςημαμθία οθζηχκ υπςξ ημ ζίδενμ 

αθθάγεζ πνχια υζμ ημ οθζηυ γεζηαίκεηαζ. Ανπζηά ιμζάγεζ κα θςημαμθεί 

ηονίςξ ηυηηζκμ πνχια∙ υζμ γεζηαίκεηαζ, ημ πνχια βίκεηαζ δζαδμπζηά 

πμνημηαθί, άζπνμ ηαζ ιπθε. Γζα κα ιεθεηήζεζ αοηή ηδκ αηηζκμαμθία, μ 

ΓμοζηαφμξΚίνπμθ ηαζ άθθμζ ενεοκδηέξ επζκυδζακ έκα ηθεζζηυ ιεηαθθζηυ 

δμπείμ ιε ιζα ιζηνμζημπζηή ηνφπα πμο άθδκε εθάπζζημ θςξ κα πενκά. 

ηδ ζοκέπεζα έηακακ ημ βνάθδια ηδξ έκηαζδξ ηάεε ιήημοξ ηφιαημξ 

υηακ δ ζοζηεοή έθηακε κα ζζμννμπήζεζ ζε ηάπμζα εενιμηναζία. 

Ακελάνηδηα απυ ημ οθζηυ ηαζ ημ ζπήια ηςκ ημζπςιάηςκ ημο δμπείμο, ημ 

απμηέθεζια ήηακ πάκηα ημ ίδζμ∙ δ ιμνθή ημο βναθήιαημξ ήηακ 

απμηθεζζηζηά ζοκάνηδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ…». 

«Ασκζηάζκ - δ Εςή ημο ηαζ ημ φιπακ». οββναθέαξ: WalterIsaacson, 

ιεηάθναζδ: Σεφηηνμξ Μζπαδθίδδξ, εηδυηδξ: Κχζηαξ Α. Γζακκίημξ, 2009 

«Μμκηένκμζ Καζνμί Α.Δ.Δ., ζεθ.115. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ ζηακυηδηα έθλδξ ζζπονυηενμο θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ ή 

παιδθυηενμο απυ ιζα αηηζκμαμθία μθείθεηαζ ζηδκ ζηζβιή-θάζδ πμο ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

έθημκηαζ. 

ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ πανάβμοκ θςξ, αοηυ πμο αθέπμοιε ςξ αηηζ-

κμαμθία.  

Ζ ζηακυηδηα επμιέκςξ έθλδξ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ, επμιέ-

κςξ, δ δδιζμονβία ιαξ αηηζκμαμθίαξ ελανηάηαζ απυ ημκ ααειυ απεθεοεέ-
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νςζδξ ημο θμνηίμο πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ έηθοζδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

απυ ιζα πδβή (π.π. εενιαζκυιεκμξ ζίδδνμξ) ή απυ εθεφεενα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηαεχξ έθημκηαζ.  

ημ παναπάκς απυζπαζια, έπμοιε έηθοζδ ηέημζςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ απυ ημ εενιαζκυιεκμ ζίδδνμ. ζμ πενζζζυηενμ εενιαίκεηαζ μ 

ζίδδνμξ ηυζμ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβεζ, ηα μπμία 

απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηυηε έθημοκ θζβυηενεξ ιάγεξ. Αοηή δ ιεηαλφ 

ημοξ άπςζδ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο έθημοκ θζβυηενδ φθδ ζηδκ θάζδ πμο 

ανπζηά μ εενιαζκυιεκμξ ζίδδνμξ έπεζ ηυηηζκμ πνχια, ιεηά βίκεηαζ 

πμνημηαθί, ιεηά άζπνμ ηαζ ιεηά ιπθε. Σμ άζπνμ πνχια μθείθεηαζ ζημ 

υηζ ζηδκ εενιμηναζία εηείκδ πανάβεζ εειεθζχδδ ζυκηα πμο έθημοκ ιάγεξ 

ιζηνμΰθδξ ηαζ ηεθζηά επεζδή είκαζ πμθθά ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα 

έπμοιε ηαζ ακάθμβεξ έθλεζξ ηδξ φθδξ ηαζ ηδκ δδιζμονβία υθςκ ηςκ 

επζιένμοξ αηηζκμαμθζχκ ημο θςηυξ πμο ηεθζηά έθημκηαζ πάνδ ζηζξ έθλεζξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιεηαλφ ημοξ, μπυηε πανάβμοκ ημ θεοηυ θςξ. 

Με αάζδ, δδθαδή, ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ζζδήνμο, έπμοιε 

δζαθμνεηζηή αοηή ηδκ έηθοζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ παναηδνμφιε 

υζμ αολάκεζ δ εενιμηναζία, ηυζμ πζμ πμθφ αολάκεζ αοηή δ έηθοζδ. 

Έηζζ, υηακ αολάκεζ πμθφ δ εενιμηναζία μ ζίδδνμξ βίκεηαζ ιπθε, εκχ 

υηακ δ εενιμηναζία ημο είκαζ παιδθή μ ζίδδνμξ βίκεηαζ ηυηηζκμξ. 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «…ηδ ζοκέπεζα έηακακ ημ βνάθδια ηδξ έ-

κηαζδξ ηάεε ιήημοξ ηφιαημξ υηακ δ ζοζηεοή έθηακε κα ζζμννμπήζεζ ζε 

ηάπμζα εενιμηναζία. Ακελάνηδηα απυ ημ οθζηυ ηαζ ημ ζπήια ηςκ ημζπς-

ιάηςκ ημο δμπείμο, ημ απμηέθεζια ήηακ πάκηα ημ ίδζμ∙ δ ιμνθή ημο βνα-

θήιαημξ ήηακ απμηθεζζηζηά ζοκάνηδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ…».  

Αοηυ πνμηφπηεζ επεζδή δ εενιμηναζία πανάβεζ εειεθζχδδ ζυκηα. 

Έηζζ, ακάθμβα ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ έπμοιε μιμίςξ ακά-

θμβδ έηθοζδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ημκ εενιαζκυιεκμ ζίδδνμ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ, επίζδξ, υηζ υθα ηα οθζηά ημο πθακήηδ ιαξ έπμοκ πανα-

πεεί απυ ηα ίδζα εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μπμία ηχνα, ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εεν-

ιμηναζίαξ εηθφμκηαζ απυ αοηά. 

Δπίζδξ ζδιαίκεζ υηζ υθα ηα οθζηά ημο ζφιπακημξ έπμοκ παναπεεί απυ 

ηα ίδζα εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ ηδκ ίδζα εκένβεζά ημοξ, επεζδή ιε ηδκ αφλδζδ 

ηδξ εενιμηναζίαξ ζημοξ αζηένεξ η.θπ. εηθφμκηαζ ίδζα εειεθζχδδ ζυκηα, 

ίδζα εκένβεζα. 
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34. Όηαλ από ην θσο ή από ηηο θάζε είδνπο αθηηλνβνιίεο 

αθαηξεζνύλ νη καγλεηηθέο κηθξνκάδεο πνπ έρνπλ έιμεη, ηόηε ζα 

παξακείλνπλ ζθέηα ηα ζεκειηώδε ηόληα ή ε ζρεδόλ θαζαξή ηνπο 

ελέξγεηα. 

Η εμήγεζε όηη ην θσο όζν θαη νη δηάθνξεο αθηηλνβνιίεο θαη ηα 

ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα, ηξέρνπλ κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 

 

 

«Ζ Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είκαζ εηπμιπή ζημκ πχνμ δθε-

ηηνμιαβκδηζηήξ εκένβεζαξ οπυ ιμνθή ηοιάηςκ πμο μκμιάγμκηαζ δθε-

ηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα. Σα δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα είκαζ ζοβπνμκζ-

ζιέκα ηαθακημφιεκα δθεηηνζηά ηαζ ιαβκδηζηά πεδία ηα μπμία 

ηαθακηχκμκηαζ ζε ηάεεηα επίπεδα ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηάεεηα πνμξ ηδκ 

δζεφεοκζδ δζάδμζδξ
[1]

. Γζαδίδμκηαζ ζημ ηεκυ ιε ηαπφηδηα ίζδ ιε 

ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ (c=299.792.458 m/s) αθθά ηαζ ιέζα ζηδκ φθδ ιε 

ηαπφηδηα θίβμ ιζηνυηενδ απ' ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ». 

Πδβή: Βζηζπαίδεζα, θήιια: Ζθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή ηυζμ ημ θςξ υζμ ηαζ ηα δθεηηνμιαβκδηζηά ηφ-

ιαημξ ζηδκ μοζία απμηεθμφκηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα: εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

 

Αοηά, ηα εειεθζχδδ ζυκηα, έθημοκ ιζηνμιάγεξ υπςξ π.π. έθηεζ ημ θςξ 

ή μζ αηηζκμαμθίεξ, ηαζ έηζζ αοηέξ ηάκμοκ μναηυ ημ θςξ ή ηδκ αηηζκμαμθία 

ή ημ ηαεζζημφκ ακηζθδπηυ ζημ οπένοενμ ή οπενζχδεξ θάζια ημο. 

Ακ υιςξ, αοηέξ μζ ιζηνμιάγεξ ημο θςηυξ, αθαζνεεμφκ απυ ημξ θςξ ή 

απυ ηδκ αηηζκμαμθία, ηυηε εα παναιείκμοκ ιυκμκ ηα ζηέηα εειεθζχδδ ζυ-

κηα, ηα μπμία θέβμκηαζ ζπεδυκ ηαεανή εκένβεζα ή ζπεδυκ ηαεανή 

εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθμφ δ απυθοηα ηαεανή ιμνθή εκένβεζα 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ οπήνλε ιυκμκ ζηδκ ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ ημο 

ηυζιμο ηαζ πνζκ μθμηθδνςεεί δ Α΄ θάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

ηδκ μοζία δδθαδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ, αθθά ηαζ ηδξ ηάεε αηηζκμαμθίαξ έθημοκ 

ιζηνμιάγεξ ηζξ μπμίεξ ηαζ θμνηίγμοκ ιε ημ δζηυ ημοξ θμνηίμ. 

Συηε, ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ πανάβμοκ θςξ ή ηδκ θςηεζκυηδηα ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηδκ ακαβκςνζζζιυηδηά ηδξ, εκχ ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ 

ηςκ πανάβμοκ ζημηάδζ. 

Ακ, θμζπυκ, αοηέξ μζ ιζηνμιάγεξ αθαζνεεμφκ απυ ημ θςξ ή απυ ιζα α-

ηηζκμαμθία, ηυηε εα παναιείκμοκ ζηέηα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ή εα έπμοιε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82
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ζηέηδ ηαεανή εκένβεζα ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα αοηά δεκ θαίκμκηαζ, υπςξ 

αηνζαχξ ζοιααίκεζ ζε ιζα ιαφνδ ηνφπα, πμο υπςξ είπαιε απυθοηα ηαεα-

νήξ ιμνθήξ εκένβεζα οπήνλε ιυκμκ πνζκ μθμηθδνςεεί δ Α΄ Φάζδ ηδξ 

πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο.  

 

Δπμιέκςξ, θυβς ηδξ φπανλδξ ηςκ ίδζςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο 

θένμοκ ηυζμ ημ θςξ υζμ ηαζ μζ δζάθμνεξ αηηζκμαμθίεξ ηαζ ηα 

δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα, αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δ ηαπφηδηα ημο 

θςηυξ, υζμ ηαζ ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ δ ίδζα 

αηνζαχξ.  
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35. Η εμήγεζε ηεο θάκςεο ελόο κεηάιινπ ή πιηθνύ πξνο κηα 

θαηεύζπλζε όηαλ ζεξκαίλεηαη αξθεηά. 

Ο ππνινγηζκόο-κέηξν ηεο ηζρύνο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ θαηά ηελ 

παξαγσγή ηνπο, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ, ζε ζρέζε 

κε ηα κέηαιια.  

 

 

 

«Γηκεηαιιηθό ζύζηεκα 

Σμ δζιεηαθθζηυ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ δφμ επζιήηδ ιεηαθθζηά εθά-

ζιαηα, ηαηαζηεοαζιέκα απυ δζαθμνεηζηυ οθζηυ, ηα μπμία είκαζ ζοβημθ-

θδιέκα ηαηά ιήημξ. 

ε ιζα μνζζιέκδ εενιμηναζία, ημ δζιεηαθθζηυ ζφζηδια έπεζ ηδ ιμνθή 

εοεφβναιιδξ νάαδμο. ηακ εενιακεεί, ηα δφμ εθάζιαηα δζαζηέθθμκηαζ. 

Δπεζδή απμηεθμφκηαζ απυ ιέηαθθα ιε δζαθμνεηζηυ ζοκηεθεζηή 

βναιιζηήξ δζαζημθήξ, ημ έκα έθαζια επζιδηφκεηαζ πενζζζυηενμ απυ ημ 

άθθμ ηαζ έηζζ ημ ζφζηδια ηαιποθχκεηαζ. ζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ 

ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ηάιρδ ηςκ 

εθαζιάηςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ημ δζιεηαθθζηυ ζφζηδια απμηεθεί έκα 

είδμξ εενιμιέηνμο ηαζ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

εενιμζηαηχκ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ύζηεμα ζοκαγενμμύ πονθαγηάξ, πμο 

ιεηημονγεί με δημεηαιιηθό ζύζηεμα. 

ηακ ημ ζύζηεμα ζενμακζεί, θάμπηε-

ηαη. Ιε αοηό ημκ ηνόπμ, ημ θύθιςμα 

θιείκεη θαη ημ θμοδμύκη πηοπάεη. 
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Σα δζιεηαθθζηά ζοζηήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ, επίζδξ, βζα ημ άκαιια 

ηαζ ημ ζαήζζιμ ηςκ εκδεζηηζηχκ θοπκζχκ ζηζξ ημκζυθεξ ηςκ 

αοημηζκήηςκ. Σμ δθεηηνζηυ νεφια ακάαεζ ηδ θοπκία ηαζ πανάθθδθα 

εενιαίκεζ ημ δζιεηαθθζηυ ζφζηδια. Καεχξ ηα εθάζιαηα ηάιπημκηαζ ηαζ 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδκ επαθή, δζαηυπηεηαζ ημ δθεηηνζηυ ηφηθςια. 

Έηζζ, δ θοπκία ζαήκεζ  ηαζ δ εένιακζδ ζηαιαηάεζ. ηδ ζοκέπεζα ημ 

ζφζηδια ρφπεηαζ, βίκεηαζ πάθζ εοεφβναιιμ ηαζ ηθείκεζ ημ ηφηθςια, ιε 

απμηέθεζια κα ακάαεζ δ θοπκία». 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 2, ζεθ. 238. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Σμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ είκαζ ημ ελήξ: 

Γζαηί δ βναιιζηή δζαζημθή δεκ ζοκηεθείηαζ πνμξ ηα ειπνυξ, αθθά 

παναηδνμφιε ηάιρδ ηςκ ιεηαθθζηχκ νάαδςκ; 

 

Δλδβήζαιε υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβμκηαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα. 

ζμ πζμ πμθφ αολάκμοιε ηδκ εενιμηναζία, ηυζμ πενζζζυηενα εειε-

θζχδδ ζυκηα πανάβμκηαζ. 

ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Σα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ υιςξ απςεμφκηαζ ιε 

ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Λυβς ηδξ παναπάκς άπςζδξ αοηήξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ αθεκυξ, αθθά ηαζ 

ηδξ έθλδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ κα δδιζμονβμφκ 

πυθμ αθθά ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ κα δδιζμονβμφκ 

επίζδξ πυθμ, αθεηένμο, εα έπμοιε ημ ελήξ θαζκυιεκμ: 

α) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ πνμξ ηδκ ιζα ιε-

ηαθθζηή νάαδμ, εκχ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ 

πνμξ ηδκ άθθδ νάαδμ. Ζ άπςζδ αοηή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ βίκεηαζ ιε 

αάζδ ημ ελήξ θαζκυιεκμ: Ζ νάαδμξ πμο θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ έθηεζ ηα 

παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο είκαζ ηαζ ημ ζζπονυηενμ 

παναβυιεκμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ελαζηίαξ ηδξ αφλδζδξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ. 

α) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ηυηε πνμξ ηδκ άθθδ 

νάαδμ. 

Έηζζ, δ ιζα νάαδμξ θμνηίγεηαζ πενζζζυηενμ ιε εειεθζχδδ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ, πμο εκ πνμηεζιέκμο είκαζ ηαζ ηα ζζπονυηενα απυ ηα δφμ είδδ 
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θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, εκχ δ άθθδ νάαδμξ θμνηίγεηαζ ιε 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ. 

Συηε υιςξ, επεζδή ιεβάθμξ ανζειυξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ παναιέκμοκ 

ζηζξ δφμ ιεηαθθζηέξ νάαδμοξ, ηαζ μζ δομ ιεηαθθζηέξ νάαδμζ ηάιπημκηαζ 

ηαηά ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ε-

λακαβηάγμοκ αοηέξ κα ζηναθμφκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο 

νμθμβζμφ ιαξ. 

Δλδβήζαιε υηζ ακ είπαιε ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, δ ηαηεφεοκζδ αοηή ηδξ ηάι-

ρδξ ηςκ εα ήηακ ακηίεεηδ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ 

ημο νμθμβζμφ ιαξ. 

 

Ζ παναπάκς ελήβδζδ ιαξ δίκεζ ηχνα ηαζ ιζα θφζδ ζημ ελήξ εέια: 

Μπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηδκ ζζπφ ηςκ παναβυιεκςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ηαηά ηδκ παναβςβή ημοξ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ 

ηςκ ακ πάνμοιε έκα απυ ηα δφμ δζιεηαθθζηά εθάζιαηα ςξ ζηαεενυ (π.π. 

απυ ζίδδνμ) ηαζ ημ άθθμ έθαζια ημ μπμζμδήπμηε άθθμ ιέηαθθμ.  

Έηζζ εα έπμοιε έκα ιέηνμ οπμθμβζζιμφ ηδξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημοξ πάκς ζηα ιέηαθθα. 

 

Γζα ημ ίδζμ εέια, επίζδξ: 

Δθαξκνγέο ηεο γξακκηθήο δηαζηνιήο… 

Σμ δηκεηαιιηθό έιαζκα απμηεθείηαζ απυ δφμ θεπηά εθάζιαηα απυ 

δζαθμνεηζηυ ιέηαθθμ, ηα μπμία είκαζ ηαθά ζοβημθθδιέκα ιεηαλφ ημοξ, 

έηζζ πμο κα ιμζάγμοκ ζακ έκα (π. 3). 

 

 

 
 

Σα θεπηά αοηά εθάζιαηα, ζε ιζα μνζζιέκδ εενιμηναζία (π.π. 20
μ
C) 

είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα κα έπμοκ ημ ίδζμ ιήημξ, ιε απμηέθεζια ημ έθαζια 
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ζ’ αοηή ηδ εενιμηναζία κα είκαζ εοεφβναιιμ. ηακ υιςξ αθθάλεζ δ εεν-

ιμηναζία ημο, ιεηααάθθμκηαζ ηα ιήηδ ηςκ εθαζιάηςκ ηαζ επεζδή ημ έκα 

δζαζηέθθεηαζ πενζζζυηενμ απυ ημ άθθμ, ημ έθαζια ηαιποθχκεηαζ. 

Απυ δζιεηαθθζηά εθάζιαηα ηαηαζηεοάγμκηαζ ηα ιεηαθθζηά 

εενιυιεηνα (π. 4) ηαζ μζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

εενιμζηάηεξ ζε δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ (εενιμζίθςκαξ, ημογίκα, ροβείμ, 

δθεηηνζηυ ζίδδνμ ηηθ.).  

«ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γοικαζίμο, Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ, ηςκ: Α. Εεκάημξ, Ν. Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ Α΄, Αεήκα 

1993, ζεθ. 127 & 129. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ακαθέναιε υηζ ακ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβμκηαζ 

πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ (ζε ζφβηνζζδ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ) ηαζ υηζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ημ 

δζιεηαθθζηυ έθαζια ηυηε ζηνέθεηαζ πνμξ ηδ ιζα πθεονά, υπςξ ηζκμφκηαζ 

μζ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ. Ακ υιςξ πανάβμκηαζ πενζζζυηενα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ (ζε ζφβηνζζδ ιε ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ), ηυηε ημ δζιεηαθθζηυ έθαζια ζηνέθεηαζ ζε δζεφεοκζδ 

ακηίεεηδ ιε αοηήκ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ. Αοηή δ 

παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ έπεζ κα ηάκεζ ηαζ ιε ημ οθζηυ ηςκ 

εθαζιάηςκ. 

ημ ζπέδζμ 3, ηδξ παναπάκς εζηυκαξ, εα έπνεπε κα ήζακ αθθζχξ βονζ-

ζιέκα ηα δφμ ιεηαθθζηά εθάζιαηα, χζηε ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ κα βίκεηαζ δ ηάιρδ ημο δζιεηαθθζημφ εθάζιαημξ πνμξ ημ 

ιένμξ πμο είκαζ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ. 

Ακ ήηακ έηζζ, ηυηε υηακ ηαηέαεζ-παιδθχζεζ δ εενιμηναζία, εα είπαιε 

πενζζζυηενδ ηδκ παναβςβή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηζ αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ ημ δζιεηαθθζηυ, έθαζια εα ζηνέθμκηαζ ηαηά ηδκ δζεφεοκζδ 

πμο είκαζ ακηίεεηδ ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ. 
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36. Η αλαιπηηθόηεξε πεξηγξαθή ησλ θσηνλίσλ κάδαο θαη ησλ θσ-

ηνλίσλ ελέξγεηαο. 

 

 

 
 

Ζ πζμ πάκς εζηυκα είκαζ απυ ημ αζαθίμ ιε ηίηθμ: «ΦΤΗΚΖ» Β΄ 

Γοικαζίμο, Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ηςκ: Α. 

Εεκάημξ, Ν. Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ Α΄, Αεήκα 1993, ζεθ. 154. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ θςηεζκή αηηζκμαμθία απμηεθείηαζ απυ θςηυκζα ιάγαξ ηαζ απυ θςηυ-

κζα εκένβεζαξ. 

Σα θςηυκζα ιάγαξ πενζθαιαάκμοκ ηαζ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ, αθθά ηαζ θςηυκζα εκένβεζαξ. 
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Έηζζ, υηακ δ εενιζηή αηηζκμαμθία ημο θςηυξ δεκ ιπμνεί κα πενάζεζ 

ιέζα απυ ημ ηγάιζ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ιάγα ημο θςηυξ ή ηα θςηυκζα ιά-

γαξ ημο δεκ ιπμνμφκ κα πενάζμοκ. Με άθθα θυβζα ηα εηπειπυιεκα δθε-

ηηνυκζα ημο θςηυξ, αοηά πμο εηπέιπμκηαζ απυ ηδκ θςηεζκή πδβή ηαζ δδ-

ιζμονβμφκ ημ εβηάνζζμ ηφια δεκ ιπμνμφκ κα πενάζμοκ, επεζδή θένμοκ 

ιεβάθδ ζπεηζηά πμζυηδηα ιάγαξ δ μπμία έθηεηαζ θυβς αανφηδηαξ απυ 

ηδκ ιάγα ημο ηγαιζμφ. 

 

Σα θςηυκζα εκένβεζαξ πενζθαιαάκμοκ ιυκμκ θςηυκζα εκένβεζαξ. 

Έηζζ, υηακ ημ θςξ πενκάεζ ιέζα απυ ημ βοαθί, ζηδκ μοζία πενκμφκ ιυ-

κμκ ηα θςηυκζα εκένβεζαξ ιέζα απυ αοηυ. Σα θςηυκζα εκένβεζαξ δεκ θέ-

νμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ιάγαξ, δεκ θένμοκ δδθαδή δθεηηνυκζα ηαζ έηζζ 

δεκ ηα έθηεζ δ αανφηδηα ηδξ ιάγαξ ημο ηγαιζμφ, μπυηε αοηά ιπμνμφκ κα 

ζοκεπίζμοκ ηδκ πμνεία ημοξ. 

Δλδβήζαιε, ήδδ, υηζ ηα θςηυκζα εκένβεζαξ πενζέπμοκ ιζηνμπμζυηδηεξ 

ιάγαξ, πμο ηδκ μκμιάζαιε ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα (επεζδή θένεζ ηαζ 

ιαβκδηζηή ζδζυηδηεξ) ή ζε άθθμ ζδιείμ ιαβκδηζηή «ζηυκδ»  επεζδή 

πνμένπεηαζ απυ απμημπέκηα ιζηνμιάγεξ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηδξ φθδξ ή 

ηςκ επζθακεζχκ πάκς ζηζξ μπμίεξ πέθηεζ ημ θςξ η.θπ. 
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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 

 ΒΙΒΛΙΟ 9ν 1 149 
    

1 Σζ είκαζ ηα θςηυκζα εκένβεζαξ.  

Σζ είκαζ ηα θςηυκζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ. 

Σζ είκαζ ηα θςηυκζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ απμννυθδζδξ ηςκ θςημκίςκ 

απυ ηδκ φθδ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο πμθςιέκμο 

θςηυξ ηαζ πμο μθείθεηαζ ημ ιεβάθμ θμνηίμ 

ημο. 

Ζ ελήβδζδ ημο πμθφ ζζπονμφ θμνηίμο ημο θς-

ηυξ θέζγεν.  

3 6 

2 Σα θςηυκζα θένμοκ ηαζ ιάγα αθθά ηαζ εκέν-

βεζα. 

Σμ θςξ απμννμθάηαζ απυ ηδκ φθδ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ακάηθαζδξ ηαζ ηδξ δζάεθαζδξ 

ημο θςηυξ.  

Σζ μκμιάγμοιε θςηυκζα ιάγαξ ή ιαγζηά θςηυ-

κζα.  

Σζ μκμιάγμοιε θςηυκζα εκένβεζαξ ή εκεν-

βεζαηυ θςξ. 

7 8 

3 Γζάεθαζδ ημο θςηυξ 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζάεθαζδξ ημο θςηυξ.  

9 12 

4 Φαημί - Ζ θεζημονβία ηςκ θαηχκ.  

Οζ αηηίκεξ ημο θςηυξ, υηακ ζπδιαηίζμοκ ημ 

είδςθμ, ζημ πίζς ιένμξ ημο θαημφ, 

επζζηνέθμοκ ηαζ πάθζ εθηυιεκεξ απυ ημκ 

θαηυ, ηζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ιπμνμφιε 

ηαζ αθέπμοιε αοηυ ημ είδςθμ ειείξ ιε ηα 

ιάηζα ιαξ. 

13 16 

5 Ζ ανπζηή αοηή εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ημο DNA. 

Ζ ελήβδζδ ημο κέμο Ονβακζζιμφ, κα αολάκεζ 

ζε ιάγα ή αθθζχξ ακαπηφζζεηαζ ή ρδθχκεζ-ε-

πζιδηφκεηαζ. 

Οζ δοκαηυηδηεξ ακάπηολδξ ηαζ ελέθζλδξ εκυξ 

μνβακζζιμφ είκαζ πενζμνζζιέκεξ ηαζ πνμηαεμ-

νζζιέκεξ ιε αάζδ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμια-

βκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο 

17  
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DNA ημο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παφζδξ εκυξ Ονβακζζιμφ κα  

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 

5 Ζ ανπζηή αοηή εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ημο DNA. 

Ζ ελήβδζδ ημο κέμο Ονβακζζιμφ, κα αολάκεζ 

ζε ιάγα ή αθθζχξ ακαπηφζζεηαζ ή ρδθχκεζ-ε-

πζιδηφκεηαζ. 

Οζ δοκαηυηδηεξ ακάπηολδξ ηαζ ελέθζλδξ εκυξ 

μνβακζζιμφ είκαζ πενζμνζζιέκεξ ηαζ πνμηαεμ-

νζζιέκεξ ιε αάζδ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμια-

βκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο 

DNA ημο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παφζδξ εκυξ Ονβακζζιμφ κα 

ρδθχκεζ, κα επζιδηφκεηαζ ηαζ κα ακαπηφζζε-

ηαζ. 

Ζ ελήβδζδ ημο ζπδιαηζζιμφ-δδιζμονβίαξ ηςκ 

μνβάκςκ ηαζ ηςκ μζηχκ, αθθά ηαζ δ αφλδζδ 

ηδξ ιάγαξ ημο ηαζ ημο ζπήιαηυξ ημο, ζημκ 

ηάεε Ονβακζζιυ πνμδζαβνάθεηαζ απυ ηδκ 

εκένβεζα-θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ 

ανπζηήξ αθοζίδαξ ημο πμο ακηζζημζπεί βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ υνβακμ-μζηυ η.θπ. 

17 19 

6 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ δφκαιδξ Laplace  (Λαπθάξ). 

Ζ ελήβδζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ημο νυημνα ζημκ 

δθεηηνμηζκδηήνα. 

Ζ ελήβδζδ υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηά-

ζεζξ ηα μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία είκαζ ζζπο-

νυηενα απυ ηα εηενχκοια. 

20 25 

7 ηακ οπενζζπφμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ζημ πδκίμ, αοηυ ζηνέθεηαζ ηαηά 

θμνά υπςξ δ θμνά ηδξ δφκαιδξ ηαηά Laplace. 

Ακηίεεηα, υηακ οπενζζπφμοκ ηα εειεθζχδδ ζυ-

κηα ηςκ πνςημκίςκ ζημ πδκίμ, αοηυ ζηνέθεηαζ 

ηαηά ακηίεεηδ θμνά, ηαηά θμνά δδθαδή ακηί-

εεηδ ηδξ δφκαιδξ ηαηά Laplace.  

26 29 

8 Πενζζηνμθή δζπθμφ ηζκδημφ εκενβεζαημφ πυ-

θμο, βφνς απυ ζηαεενυ δζπθυ εκενβεζαηυ 

πυθμ. 

30 34 

9 Ζ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο Zeeman 35 36 

10 Ζ ελήβδζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ ζθαίναξ ημο 37  
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Ήνςκα, ηδξ αζμθυζθαζναξ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα θένμοκ μιχκοια ιαβκδ-

ηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ζηζξ ζπεηζηά  

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 ελήβδζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ ζθαίναξ ημο 

Ήνςκα, ηδξ αζμθυζθαζναξ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα θένμοκ μιχκοια ιαβκδ-

ηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

37 38 

11 Ζ ελήβδζδ ηδξ ελαζεέκζζδξ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ πέναζια 

ηςκ πνυκςκ, αζηζμθμβείηαζ επεζδή ιέζα ζημοξ 

δμιζημφξ αοημφξ θίεμοξ έπμοιε επίζδξ δφμ πυ-

θμοξ, πμο ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ εηπέ-

ιπμοκ ημ θμνηίμ ημοξ ζημκ βφνς ημοξ πχνμ 

δδιζμονβχκηαξ πεδίμ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ φπανλδξ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ-

αανοηζηχκ πυθςκ πμο θένμοκ ιαβκδηζηά-δθε-

ηηνμιαβκδηζηά θμνηία ζημ πνςηυκζμ ηαζ ζημ 

δθεηηνυκζμ είκαζ δ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

δδιζμονβία ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ ημοξ πεδίμο. 

Σζ είκαζ ημ εθεφεενμ εκένβεζαξ πνςηυκζμ ή κε-

ηνυ πνςηυκζμ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ εέζδξ-ηαηακμιήξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζηζξ δζάθμνεξ ηνμπζέξ ηαζ δ 

απυζηαζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ημκ πονήκα 

ημοξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ θοζζηήξ ιεηαζημζπείςζδξ ηςκ 

πδιζηχκ ζημζπείςκ 

Δλήβδζδ ηδξ ναδζεκενβμφ αηηζκμαμθίαξ απυ 

έκα πδιζηυ ζημζπείμ. 

39 41 

12 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο εκυξ δθεηηνμ-

ιαβκδηζημφ ηφιαημξ, ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο, ηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα ηςκ δφμ επζιένμοξ ηοιάηςκ ζηδκ 

θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ. 

Ζ δδιζμονβία ηδξ μνεήξ βςκίαξ ελαζηίαξ ηδξ 

άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ ηαπφηδηαξ πενζ-

ζηνμθήξ ηαζ ηίκδζδξ ιεηαλφ ηςκ ηοιάηςκ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ε-

42  
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κυξ ηφιαημξ. 

Ζ ελήβδζδ εκυξ ηφιαημξ υηακ ζοιπενζθένεηαζ 

ςξ δζαιήηεξ ηαζ υηακ ζοιπενζθένεηαζ ςξ ε-

βηάνζζμ. 

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 

12 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο εκυξ δθεηηνμ-

ιαβκδηζημφ ηφιαημξ, ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο, ηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα ηςκ δφμ επζιένμοξ ηοιάηςκ ζηδκ 

θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ. 

Ζ δδιζμονβία ηδξ μνεήξ βςκίαξ ελαζηίαξ ηδξ 

άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ ηαπφηδηαξ πενζ-

ζηνμθήξ ηαζ ηίκδζδξ ιεηαλφ ηςκ ηοιάηςκ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ε-

κυξ ηφιαημξ. 

Ζ ελήβδζδ εκυξ ηφιαημξ υηακ ζοιπενζθένεηαζ 

ςξ δζαιήηεξ ηαζ υηακ ζοιπενζθένεηαζ ςξ ε-

βηάνζζμ. 

Πμζα είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ζζπφμξ εκυξ ηφ-

ιαημξ. 

42 47 

13 Ζ ελήβδζδ ηδξ αολμιείςζδξ ηδξ απυζηαζδξ 

ηςκ δφμ ηζκδηχκ ιεηαθθζηχκ πθαηχκ εκυξ πο-

ηκςηή, υηακ αολμιεζχκμοιε ηδκ ηάζδ ημο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηοηθχιαημξ 

Thomson.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο παναβυιεκμο 

ηφιαημξ.  

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ηνίζζιδξ απυζηαζδξ εδχ, 

ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ 

πθάηεξ ημο ποηκςηή. 

48 50 

14 Κφηθςια Thomson. 

Ζ ελήβδζδ πμο ημ πδκίμ έθηεζ ηα ζυκηα πνςημ-

κίςκ ηαζ ηα ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ιε ζζπονυηενδ 

έθλδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ εοεφβναιιμ ιένμξ ε-

κυξ δθεηηνζημφ αβςβμφ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ ζηζξ ζπείνεξ αολάκεζ ημ δθε-

ηηνζηυ θμνηίμ.  

Ζ δδιζμονβία ηςκ ιαβκδηζηχκ πυθςκ ζημ πδ-

κίμ. 

Ζ δδιζμονβία ηςκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ 

51  
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βναιιχκ. 

Γζαηί δζαηυπηεηαζ δ ηάζδ ζημ ηφηθςια Thom-

son.  

Γζαηί δεκ ιπμνεί κα θμνηζζηεί άθθμ ημ 

ηφηθςια  

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 

14 Κφηθςια Thomson. 

Ζ ελήβδζδ πμο ημ πδκίμ έθηεζ ηα ζυκηα πνςημ-

κίςκ ηαζ ηα ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ιε ζζπονυηενδ 

έθλδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ εοεφβναιιμ ιένμξ ε-

κυξ δθεηηνζημφ αβςβμφ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ ζηζξ ζπείνεξ αολάκεζ ημ δθε-

ηηνζηυ θμνηίμ.  

Ζ δδιζμονβία ηςκ ιαβκδηζηχκ πυθςκ ζημ πδ-

κίμ. 

Ζ δδιζμονβία ηςκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ 

βναιιχκ. 

Γζαηί δζαηυπηεηαζ δ ηάζδ ζημ ηφηθςια Thom-

son.  

Γζαηί δεκ ιπμνεί κα θμνηζζηεί άθθμ ημ 

ηφηθςια Thomson ηαζ βζαηί επίζδξ δεκ 

ιπμνεί κα θμνηζζηεί επ’ αυνζζημκ δ ιπαηανία 

ημο αοημηζκήημο ιαξ υηακ ζοκδέεηαζ ζημ 

δθεηηνζηυ νεφια.  

Ζ ανπή ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδξ ακηίδναζδξ ζημ δ-

θεηηνζηυ ηφηθςια Thomson.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ αθθαβήξ ηδξ πμθζηυηδηαξ ζημκ 

ποηκςηή. 

Ζ έκκμζα ηαζ ελήβδζδ ημο επαβςβζημφ νεφια-

ημξ υηακ θέβεηαζ «επίννεοια απμηαηάζηαζδξ» 

ηαζ υηακ θέβεηαζ «επίννεοια δζαημπήξ». 

51 58 

15 Κφηθςια Thomson. 

Ζ δδιζμονβία ημο ιζηνμφ ηαζ ημο ιεβάθμο 

πθάημοξ ηςκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ 

ή αθθζχξ ηςκ ηοιάηςκ ζηδκ ακηίζημζπδ πενί-

πηςζδ.  

Ζ ζοζημθή ηαζ δ δζαζημθή ημο θςηυξ ηαζ ηδξ 

ηάεε ιμνθήξ εκένβεζαξ ηςκ ηοιάηςκ. 

59 59 

16 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ διζαβςβχκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ δζέθεοζδξ ηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο πνμξ ηδκ άκμδμ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ δζέθεοζδξ ηςκ δ-

60  
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θεηηνμκίςκ ηδξ ακυδμο πνμξ ηδκ ηάεμδμ. 

Ζ ελήβδζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ 

εζςηενζηχκ πυθςκ ηςκ πνςημκίςκ ημο 

αβςβμφ ηαζ δ δζέθεοζδ ημο δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ. 

Ζ ελήβδζδ ημο ιδ πνμζακαημθζζιμφ ηςκ εζς-

ηενζηχκ πυθςκ ηςκ πνςημκίςκ εκυξ ιμκςηή  

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 

16 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ διζαβςβχκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ δζέθεοζδξ ηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο πνμξ ηδκ άκμδμ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ δζέθεοζδξ ηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ηδξ ακυδμο πνμξ ηδκ ηάεμδμ. 

Ζ ελήβδζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ 

εζςηενζηχκ πυθςκ ηςκ πνςημκίςκ ημο 

αβςβμφ ηαζ δ δζέθεοζδ ημο δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ. 

Ζ ελήβδζδ ημο ιδ πνμζακαημθζζιμφ ηςκ εζς-

ηενζηχκ πυθςκ ηςκ πνςημκίςκ εκυξ ιμκςηή 

ηαζ δ δζαημπή ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο πνμζακαημθζζιμφ 

ζημ δθεηηνζηυ νεφια. 

60 66 

17 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ βεκκήηνζαξ 

VandeGraf. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ απμεήηεοζδξ πμθφ ιεβάθςκ 

θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ αθθά 

ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

67 70 

18 Οζ αηηζκμαμθίεξ είκαζ ζζπονυηενεξ ζε εκεν-

βεζαηυ θμνηίμ, εκυζς  πνμπςνάιε απυ ημ 

ζχδεξ πνμξ ημ ηυηηζκμ. Δπίζδξ, μζ 

αηηζκμαμθίεξ θένμοκ πενζζζυηενδ ιάγα εκυζς 

πνμπςνμφιε απυ ημ ζχδεξ πνμξ ημ ηυηηζκμ, δ 

μπμία ιάγα (θςηυκζα ιάγαξ) δεζιεφεζ 

ακάθμβα ηαζ ηδκ εκένβεζά ημοξ ηαζ έηζζ 

ιεβαθχκεζ ηαζ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημοξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ επζιένμοξ 

αηηζκμαμθζχκ κα έθημοκ θζβυηενα ή 

πενζζζυηενα θςηυκζα ιάγαξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηδξ ηαεειζάξ αηηζ-

κμαμθίαξ κα θένεζ πενζζζυηενδ εκένβεζα (θς-

ηυκζα εκένβεζαξ).  

Μζα αηηζκμαμθία ημο θςηυξ, υζμ πενζζζυηενδ 

71 79 
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ιάγα θένεζ, ηυζμ πζμ πμθφ έθηεηαζ ιε ηδκ φθδ, 

ηυζμ πενζζζυηενμ αθθδθεπζδνά ιε ηδκ φθδ ηαζ 

επμιέκςξ ηυζμ ιεβαθφηενμ ιήημξ ηφιαημξ έ-

πεζ.  

 

 

ζσνέτεια ζηην επόμενη ζελίδα → 

 

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 

18 ζσνέτεια από ηην προηγούμενη ζελίδα → 

Ακ ιζα αηηζκμαμθία θένεζ θζβυηενα θςηυκζα 

ιάγαξ, αθθδθεπζδνά θζβυηενμ ιε ηδκ φθδ ηαζ 

ηυηε έπεζ θζβυηενεξ απχθεζεξ απυ ημ ιαβκδ-

ηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηδξ, μπυηε έπεζ 

ιζηνυηενμ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ηδξ. 

Ζ ελήβδζδ ημο δζαθμνεηζημφ δείηηδ 

δζάεθαζδξ ηςκ επζιένμοξ αηηζκμαμθζχκ ημο 

θςηυξ απυ ημ πνίζια.  

Ο Πίκαηαξ ημο Γείηηδξ δζαεθάζεςξ βοαθζμφ 

crown ηαζ μ οπμθμβζζιυξ ημο αάνμοξ ηδξ ηάεε 

αηηζκμαμθίαξ ημο θςηυξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαθμνεηζηήξ ζηακυηδηαξ δζείζ-

δοζδξ ηςκ αηηζκμαμθζχκ ζηζξ ιάγεξ ηςκ 

ζςιάηςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαθμνεηζηήξ ηαπφηδηαξ-ηίκδ-

ζδξ ηςκ δζαθυνςκ αηηζκμαμθζχκ ζηα ίδζα ζχ-

ιαηα (κενυ η.θπ.). 

Ακάθμβα ιε ημ θμνηίμ ιάγαξ πμο θένεζ ιζα α-

ηηζκμαμθία παίνκεζ ηαζ ημ ακάθμβμ πνχια. 

Ζ έκκμζα ηδξ ιαβκδηζηήξ ζηυκδξ. 

Ζ έκκμζα ηδξ ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ ηφπμο α. 

θα ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ υθα 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ζημ ζφιπακ 

είκαζ ηα ίδζα. 

71 79 

19 Ζ ελήβδζδ ηδξ ζφκεεζδξ ημο θεοημφ θςηυξ 

απυ ηζξ επζιένμοξ αηηζκμαμθίεξ ημο. 

Ζ έκκμζα ηδξ αανφηδηαξ ημο θςηυξ ζδιαίκεζ 

ηδκ ζζπφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ανίζημ-

κηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ 

δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηα μπμία έθημοκ ημ θςξ, αθθά 

ηαζ ζηα θςηυκζα ιάγαξ ημο ίδζμο ημο θςηυξ.  

80 83 
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20 Ζ παναβςβή δθεηηνζζιμφ ζημ άημιμ, πςνίξ 

κα ένεμοκ ζε επαθή ιεηαλφ ημοξ ηα ακηίεεηα 

δθεηηνζηά θμνηία ιάγαξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζέβενζδξ ηαζ απμδζέβενζδξ 

ημο αηυιμο. 

84 88 

21 Ζ έκκμζα ηαζ δ δδιζμονβία ηςκ θςημκίςκ.  

Ζ μοζία ηαζ δ αάζδ αθθά ηαζ δ εκένβεζα ηςκ 

θςημκίςκ αθθά ηαζ ηδξ ηάεε είδμοξ δθεηηνμ- 

89  

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 

21 Ζ έκκμζα ηαζ δ δδιζμονβία ηςκ θςημκίςκ.  

Ζ μοζία ηαζ δ αάζδ αθθά ηαζ δ εκένβεζα ηςκ 

θςημκίςκ αθθά ηαζ ηδξ ηάεε είδμοξ δθεηηνμ-

ιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ.  

Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ θςημκίςκ εκένβεζαξ απυ 

ηα θςηυκζα ιάγαξ.  

Ζ ελήβδζδ υηζ δ ζζπφξ ημο πνμζπίπημκημξ υζμ 

ηαζ ημο ακαηθχιεκμο θςηυξ πάκς ζηδκ 

ιεηαθθζηή επζθάκεζα είκαζ δ ίδζα. 

Ζ ελήβδζδ ημο κυιμο υηζ δ βςκία πνυζπηςζδξ 

είκαζ ίζδ ιε ηδκ βςκία ακάηθαζδξ ημο θςηυξ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ έθλδξ πενζζζυηενςκ δθεηηνμ-

κίςκ απυ ηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα, υηακ πάκς 

ηδξ πέθηεζ θςξ πμο έπεζ ιζηνυηενμ ημ ιήημξ 

ηφιαηυξ ημο. 

89 92 

22 Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ιμκμπνςιαηζηήξ α-

ηηζκμαμθίαξ απυ έκα ζχια υηακ πάκς ημο 

πέζεζ δ αηηζκμαμθία εηείκδ πμο έπεζ ημ ίδζμ 

πνχια ιε ημ ζδιείμ ζημ μπμίμ πέθηεζ. 

93 96 

23 Σζ είκαζ δ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία 

εκένβεζαξ ή εκενβεζαηή δθεηηνμιαβκδηζηή 

αηηζκμαμθία. 

Πςξ θεζημονβεί ημ εκενβεζαηυ δθεηηνμιαβκδ-

ηζηυ ηφια. 

Σζ είκαζ ημ δζαιήηεξ ηφια 

Σζ είκαζ ημ εειεθζχδεξ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ή εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ. 

Σζ είκαζ ημ εειεθζχδεξ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ ή εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ. 

97 101 
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Σζ μκμιάγεηαζ ηνίζζιδ ιαβκδηζηή απυζηαζδ ή 

ηνίζζιμ ζδιείμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ μιμζμηήηςκ ζηα 

πδιζηά ζημζπεία ηαζ ηδξ μιαδμπμίδζήξ ηςκ 

ηαηά ηδκ ηθίιαηα Μεκηεθέβζεθ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ-παναβςβήξ ηςκ ζ-

ζμηυπςκ. 

24 Ζ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ αολάκεζ ηδκ 

παναβςβή ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ. 

102 102 

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 

25 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ-παναβςβήξ πθά-

ζιαημξ αθθά ηαζ εθεφεενςκ πνςημκίςκ ζημκ 

Ήθζμ ή ζημοξ άθθμοξ αζηένεξ, θυβς ηδξ αφλδ-

ζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ. 

103 103 

26 Ζ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ή δ αφλδζδ ημο 

ρφπμοξ ιεζχκεζ ηδκ παναβςβή ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

Ζ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο υηζ μζ οπεναβςβμί 

ζοκηεθμφκ πενζζζυηενμ ζηδκ δζέθεοζδ ημο δ-

θεηηνζημφ θμνηίμο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαζημθήξ ημο κενμφ υηακ αοηυ 

ρφπεηαζ. 

Ζ επαθήεεοζδ υηζ ημ κενυ δδιζμονβήεδηε 

ζηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο 

ηυζιμο. 

104 104 

27 Ζ ελήβδζδ υηζ μζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζ-

ηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ φθδξ μθείθμκηαζ ζηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηαζ πςνίξ αοηά δεκ οπάνπεζ 

ιαβκδηζζιυξ ζηδκ φθδ. 

105 106 

28 Ζ ελήβδζδ υηζ δ ζζπφξ ημο πνμζπίπημκημξ υζμ 

ηαζ ημο ακαηθχιεκμο θςηυξ πάκς ζηδκ 

ιεηαθθζηή επζθάκεζα είκαζ δ ίδζα. 

Ζ ελήβδζδ ημο κυιμο υηζ δ βςκία πνυζπηςζδξ 

είκαζ ίζδ ιε ηδκ βςκία ακάηθαζδξ ημο θςηυξ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ έθλδξ πενζζζυηενςκ δθεηηνμ-

κίςκ απυ ηδκ ιεηαθθζηή επζθάκεζα, υηακ πάκς 

ηδξ πέθηεζ θςξ πμο έπεζ ιζηνυηενμ ημ ιήημξ 

ηφιαηυξ ημο. 

107 109 

29 Ηυκηα πνςημκίςκ ηαζ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ απθχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ απθχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

110 111 
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κίςκ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ πδιζηχκ δε-

ζιχκ. 

30 Ζ έκκμζα ηαζ δ ελήβδζδ ηδξ έθλδξ ιζηνμζςια-

ηζδίςκ ή ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ απυ ημ θςξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ πνςιάηςκ ημο 

θςηυξ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ μζ επηά αοηέξ δζαθμνεηζηέξ ηα-

ηαζηάζεζξ θυνηζζδξ ηδξ φθδξ πνμέηορακ απυ 

επηά δζαθμνεηζηέξ έθλεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζο-

ιπάκηεζςκ πυθςκ. Ζ ελήβδζδ υηζ ζημ μναηυ- 

112  
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ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

30 Ζ έκκμζα ηαζ δ ελήβδζδ ηδξ έθλδξ ιζηνμζςια-

ηζδίςκ ή ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ απυ ημ θςξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ πνςιάηςκ ημο 

θςηυξ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ μζ επηά αοηέξ δζαθμνεηζηέξ ηα-

ηαζηάζεζξ θυνηζζδξ ηδξ φθδξ πνμέηορακ απυ 

επηά δζαθμνεηζηέξ έθλεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζο-

ιπάκηεζςκ πυθςκ. Ζ ελήβδζδ υηζ ζημ μναηυ-

οθζηυ ζφιπακ οπήνλακ επηά διένεξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ εηπμιπήξ ημο θςηυξ ηαηά ηαά-

κηα εκένβεζαξ ή ζε αζοκέπεζεξ. 

112 115 

31 Ζ ελήβδζδ υηζ ιζα θμνά έβζκε δ πανμπή εκέν-

βεζαξ βζα ηδκ δδιζμονβία ζφιπακημξ ηαζ δεκ ο-

πήνλε ηαζ δεφηενδ η.θπ. πανμπή εκένβεζαξ 

πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί ηαζ δεφηενμ ή 

ηαζ ηνίημ ζφιπακ η.θπ. 

Ζ δδιζμονβία ημο ιπθε πνχιαημξ, ηαεχξ ηαζ 

ηςκ δφμ λεπςνζζηχκ απμπνχζεχκ ημο: α) ηοα-

κμφ ή ααεφ ηοακμφ  ηαζ α) ζχδεξ.  

Ζ ελήβδζδ υηζ ζηδκ πνχηδ Ζιένα ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο είπαιε ηνεζξ Φάζεζξ 

ηαζ δεκ οπήνλε ιζα ιυκμκ Φάζδ ηδξ. Ζ έκκμζα 

ηδξ Φάζδξ ζηδκ πνχηδξ αοηή Ζιένα ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

116 121 

32 Ζ ελήβδζδ ηδξ φπανλδξ ηδξ ιζηνμιάγαξ ζημ 

ζςιαηζδζαηυ ιένμξ ημο θςηυξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαθμνεηζηήξ εηηνμπήξ ηςκ 

δζαθυνςκ αηηζκμαμθζχκ ημο θεοημφ θςηυξ, 

υηακ ακαθφμκηαζ απυ ημ πνίζια. 

Σζ μκμιάγμοιε ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα. 

122  
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Ζ ελήβδζδ υηζ ημ θςξ ή δ αηηζκμαμθία ημνέκ-

κοηαζ ιαβκδηζηά, υζμκ αθμνά ηδκ έθλδ ιζηνμ-

ιάγαξ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ έκηαζδξ ζημ 

θςξ ή ζηδκ αηηζκμαμθία, δεκ εα έπμοιε ιεηα-

αμθή ζημ ιήημξ ηφιαημξ ημο θςηυξ ή ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ δ ιάγα δεκ πανάβεζ εκένβεζα, ηζ 

επίζδξ υηζ δ εκένβεζα ζημ ζφιπακ δεκ πανήπεδ 

απυ ιάγα, ηζ επμιέκςξ δ εκένβεζα ημο ζφιπα-

κημξ δ μθζηή δεκ πανήπεδ απυ ηακέκακ ανπζηυ 

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 

32 Ζ ελήβδζδ ηδξ φπανλδξ ηδξ ιζηνμιάγαξ ζημ 

ζςιαηζδζαηυ ιένμξ ημο θςηυξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαθμνεηζηήξ εηηνμπήξ ηςκ 

δζαθυνςκ αηηζκμαμθζχκ ημο θεοημφ θςηυξ, 

υηακ ακαθφμκηαζ απυ ημ πνίζια. 

Σζ μκμιάγμοιε ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα. 

Ζ ελήβδζδ υηζ ημ θςξ ή δ αηηζκμαμθία ημνέκ-

κοηαζ ιαβκδηζηά, υζμκ αθμνά ηδκ έθλδ ιζηνμ-

ιάγαξ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ έκηαζδξ ζημ 

θςξ ή ζηδκ αηηζκμαμθία, δεκ εα έπμοιε ιεηα-

αμθή ζημ ιήημξ ηφιαημξ ημο θςηυξ ή ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ δ ιάγα δεκ πανάβεζ εκένβεζα, ηζ 

επίζδξ υηζ δ εκένβεζα ζημ ζφιπακ δεκ πανήπεδ 

απυ ιάγα, ηζ επμιέκςξ δ εκένβεζα ημο ζφιπα-

κημξ δ μθζηή δεκ πανήπεδ απυ ηακέκακ ανπζηυ 

ηυηημ ιάγαξ πμο άνπζζε κα αολάκεζ, ηαζ κα 

αολάκεζ, ηαζ κα αολάκεζ κα δδιζμονβεί ηδκ 

ζμφπα η.θπ. Ακηίεεηα, δ ιάγα πανήπεδ απυ 

εκένβεζα.  

Ζ ελήβδζδ ημο θςημδθεηηνζημφ θαζκμιέκμο. 

122 127 

33 Ζ ζηακυηδηα ηδξ έθλδξ θμνηίμο εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ηαζ, επμιέκςξ, δ δδιζμονβία ιαξ 

αηηζκμαμθίαξ ελανηάηαζ απυ ημκ ααειυ 

απεθεοεένςζδξ ημο θμνηίμο πμο πνμηαθείηαζ 

απυ ηδκ έηθοζδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ιζα 

πδβή (π.π. εενιαζκυιεκμξ ζίδδνμξ) ή απυ 

εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα ηαεχξ έθημκηαζ.  

Ζ ελήβδζδ υηζ υθα ηα οθζηά ημο πθακήηδ ιαξ 

128 129 
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έπμοκ παναπεεί απυ ηα ίδζα εειεθζχδδ ζυκηα, 

ηα μπμία ηχνα, ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηνα-

ζίαξ εηθφμκηαζ απυ αοηά.  

Ζ ελήβδζδ υηζ υθα ηα οθζηά ημο ζφιπακημξ έ-

πμοκ παναπεεί απυ ηα ίδζα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηαζ ηδκ ίδζα εκένβεζά ημοξ, επεζδή ιε ηδκ 

αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημοξ αζηένεξ η.θπ. 

εηθφμκηαζ ίδζα εειεθζχδδ ζυκηα, ίδζα εκένβεζα. 

34 ηακ απυ ημ θςξ ή απυ ηζξ ηάεε είδμοξ 

αηηζκμαμθίεξ αθαζνεεμφκ μζ ιαβκδηζηέξ 

ιζηνμιάγεξ πμο έπμοκ έθλεζ, ηυηε εα 

παναιείκμοκ ζηέηα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ή δ 

ζπεδυκ ηαεανή ημοξ εκέν- 

130  
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34 ηακ απυ ημ θςξ ή απυ ηζξ ηάεε είδμοξ 

αηηζκμαμθίεξ αθαζνεεμφκ μζ ιαβκδηζηέξ 

ιζηνμιάγεξ πμο έπμοκ έθλεζ, ηυηε εα 

παναιείκμοκ ζηέηα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ή δ 

ζπεδυκ ηαεανή ημοξ εκένβεζα.  

Ζ ελήβδζδ υηζ ημ θςξ υζμ ηαζ μζ δζάθμνεξ α-

ηηζκμαμθίεξ ηαζ ηα δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα, 

ηνέπμοκ ιε ηδκ ίδζα ηαπφηδηα. 

130 131 

35 Ζ ελήβδζδ ηδξ ηάιρδξ εκυξ ιεηάθθμο ή 

οθζημφ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ υηακ εενιαίκεηαζ 

ανηεηά. 

Ο οπμθμβζζιυξ-ιέηνμ ηδξ ζζπφμξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαηά ηδκ παναβςβή ημοξ, 

θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ, ζε 

ζπέζδ ιε ηα ιέηαθθα.  

132 135 

36 Ζ ακαθοηζηυηενδ πενζβναθή ηςκ θςημκίςκ 

ιάγαξ ηαζ ηςκ θςημκίςκ εκένβεζαξ. 

136 137 

 Πίκαηαξ Πενζεπμιέκςκ 138 149 
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