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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ 

 Ηλεκτρικές Δυνάμεις: Δυνάμεις που ασκούνται   μεταξύ 

φορτισμένων σωμάτων. 

 

 Μαγνητικές δυνάμεις: Δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ 

μαγνητισμένων σωμάτων. Μεταξύ σιδηρομαγνητικών υλικών. 

 

 Υπάρχουν δύο είδη φορτίου. Το θετικό (+) και το αρνητικό (-).          

 

                        Γυάλινη ράβδος (όταν τριφτεί με μεταξωτό 

ύφασμα) 

   

Πλαστική ράβδος (όταν τριφτεί με μάλλινο 

ύφασμα) 

 

 Όσο μεγαλύτερη η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου τόσο 

μεγαλύτερη η ηλεκτρική δύναμη. 

 

 Φορτίο 

Μέγεθος : Μονόμετρο 

Μονάδες : Coulomb 

Σύμβολο : Q  ή  q 

 

 

 

 

 

+ + + + + + 

- - - - - - - 



 Το 1C είναι μεγάλη ποσότητα φορτίου. 

1μC =  
 

         
 C = 10-6 C 

1nC = 
 

             
 C = 10-9 C 

 

 Το ολικό φορτίο των σωμάτων είναι το αλγεβρικό άθροισμα των 

φορτίων τους. 

 

 Αν Qολ = 0 τότε το σώμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ 

 

 Τα σώματα ηλεκτρίζονται όταν μεταξύ των σωμάτων 

αναπτύσσεται ηλεκτρική δύναμη. 

 

 Τα σώματα φορτίζονται όταν αποκτήσουν ηλεκτρικό φορτίο. 

 

3 τρόποι Ηλέκτρισης 

α) Με τριβή 

β) Με επαφή 

γ) Με επαγωγή 

 

2 τρόποι Φόρτισης 

α) Με τριβή 

β) Με επαφή 

                

 

 



Αγωγοί - Μονωτές 

 

Αγωγοί είναι τα υλικά που διασκορπίζουν το ηλεκτρικό φορτίο σε όλη 

την επιφάνεια τους. 

Π.χ. Τα περισσότερα Μέταλλα : 

        1) χαλκός        4) υδράργυρος       7) μεταλλικό νερό 

        2) σίδηρος       5) μόλυβδος 

        3) αλουμίνιο    6) υγρός αέρας 

 

Μονωτές είναι τα υλικά που περιορίζουν το φορτίο σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή. 

Π.χ.  1) το ξύλο            4) ο εβονίτης       7) ξηρός αέρας 

        2) το πλαστικό      5) η πορσελάνη    8) καθαρό νερό                                  

        3) το καουτσούκ    6) το κερί 

 

Ηλεκτροσκόπιο είναι η συσκευή που ανιχνεύει ηλεκτρικό φορτίο. 

Αποτελείται από : α) μεταλλικό δίσκο 

                            β) μεταλλικό στέλεχος (κορμό) 

                            γ) μεταλλικά κινητά φύλλα 

 

 

 



Νόμος του Coulomb 

                    

                                            F : Δύναμη (Ν) 

                                            Q1 , Q2 : Φορτία (C) 

                                            r : απόσταση (m) 

                                            K : ηλεκτρική σταθερά (Nm2/c2) 

 

Η ηλεκτρική δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ 2 φορτίων είναι 

ανάλογη του γινομένου των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη του 

τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης. 

 

                                        F2    Q1 (+)                 Q2 (+)   F1 

 Ομόσημα φορτία           <---●                           ●--->    

                                       (-)                          (-) 

     

F1 = -F2  ως Δυνάμεις Δράσης-Αντίδρασης 

 

                                         Q1 (+)  F2                           F1   Q2 (-) 

 Ετερόσημα φορτία           ●--->                    <---● 

 

 

Η ηλεκτρική σταθερά Κ εξαρτάται από το υλικό που υπάρχει μεταξύ 

των φορτίων και από το σύστημα μονάδων. 

F =K  
     

  
 



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 

α) Το ηλεκτρικό φορτίο παραμένει σταθερό 

    Αρχή Διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου 

π.χ.1   q1 = +5nc   q2 = 0                  q’1 = +2nc     q’2 = +3nc 

 

π.χ.2   q1 = -10nc   q2 =-2nc            q’1 = -7nc     q’2 = -5nc 

 

                   Qολ αρχικό = Qολ τελικό 

                              q1  +  q2   = q’1  + q’2 

                          -10nc + (-2nc) = -7nc + q’2 

                 -10nc –  2nc   = -7nc + q’2 

                         -12nc + 7nc  = q’2 

                               q’2  =  -5nc 

 

β) Κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου 

Είναι η ιδιότητα του ηλεκτρικού φορτίου να εμφανίζεται κατά ακέραιο 

πολλαπλάσιο του φορτίου του ηλεκτρονίου. 

 

                                             Qολ : ολικό φορτίο 

           ή                                 Ν : αριθμός ηλεκτρονίων 

                                             │qe│= e = 1,6 ∙ 10-19 C 

Qολ = N ∙ │qe│ 

Qολ = N ∙ e 



Άτομο 
 

• Πυρήνας: Πρωτόνια Θετικά φορτισμένα 

                  Νετρόνια ηλεκτρικά ουδέτερα 

• Γύρω από τον πυρήνα: ηλεκτρόνια αρνητικά φορτισμένα 

• Μάζα πρωτονίων ≈ Μάζα των Νετρονίων 

• Μάζα πρωτονίων >> Μάζα ηλεκτρονίων 

• Όλα τα πρωτόνια είναι ίδια 

• Όλα τα ηλεκτρόνια είναι ίδια 

• Όλα τα Νετρόνια είναι ίδια 

• Φορτίο Πρωτονίου: qp = +1,6*10-19 C 

• Φορτίο ηλεκτρονίου: qe = -1,6*10-19 C 

• Τα φορτία του πρωτονίου και ηλεκτρονίου είναι τα μικρότερα 

φορτία, που έχουν παρατηρηθεί στην Φύση. 

 

• Το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Αφού: 

 Αριθμός ηλεκτρονίων = Αριθμό Πρωτονίων. 

• Δεν είναι απαραίτητο Αριθμός πρωτονίων = Αριθμό Νετρονίων. 

 

• Τα φορτισμένα άτομα ονομάζονται Ιόντα 

• Θετικό ιόν : Κατιόν 

• Αρνητικό ιόν : Ανιόν 

 

 

 



 

Στο Άτομο στα σωματίδια που μετακινούνται είναι τα ηλεκτρόνια 

γιατί: 

 

a) Έχουν μικρότερη μάζα 

b) Βρίσκονται στην εξωτερική περιοχή του Ατόμου 

c) Δέχονται απωστικές δυνάμεις από τα άλλα ηλεκτρόνια. 

 


