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Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο 
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Ποια σώματα λέγονται ηλεκτρισμένα; 

Σώματα που έχουν την δυνατότητα να ασκούν δυνάμεις σε ελαφρά αντικείμενα, μετά από τριβή, 

ονομάζονται ηλεκτρισμένα. Η δύναμη αυτή ονομάζεται ηλεκτρική. 

 

Ποιες είναι οι ιδιότητες των ηλεκτρικών δυνάμεων; 

 Οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι δυνάμεις που ασκούνται από απόσταση. Ασκείται σε διαφορετικά 

σώματα από την μαγνητική. Μπορεί να είναι ελκτικές, δηλαδή τα δύο σώματα που αλληλεπιδρούν να 

πλησιάζουν, ή να είναι απωστικές, δηλαδή τα δύο σώματα να απομακρύνονται. 

 

Που οφείλεται η ύπαρξη αυτών των δυνάμεων; 

 Η προέλευση των ηλεκτρικών δυνάμεων οφείλεται σε ένα φυσικό μέγεθος, το ηλεκτρικό φορτίο. 

Συμβολίζεται με q ή Q. Αφού μεταξύ δύο ηλεκτρισμένων σωμάτων που αλληλεπιδρούν έχω δύο πιθανά 

ενδεχόμενα, ή να έλκονται ή να απωθούνται θεωρούμε πως έχουμε και δύο είδη φορτίου, το θετικό και 

το αρνητικό. Όταν δύο φορτία απωθούνται τότε λέμε πως είναι ομόσημα, όταν απωθούνται είναι 

ετερόσημα. 

 

 

ΤΑ ΟΜΟΣΗΜΑ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΩΘΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩ ΤΑ ΕΤΕΡΟΣΗΜΑ ΕΛΚΟΝΤΑΙ 

 

 

Συνδέεται η ηλεκτρική δύναμη με το φορτίο; 

 Ναι, δεχόμαστε ότι η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί ή ασκείται σε ένα φορτισμένο σώμα είναι 

ανάλογη του ηλεκτρικού φορτίου. 

 

Σε τι μετράμε το ηλεκτρικό φορτίο; 

 Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι το Κουλόμπ 

(Coulomb). Τη συμβολίζουμε με το γράμμα C. Επειδή όμως το 1C είναι αρκετά μεγάλο, συχνά 

χρησιμοποιούμε τα υποπολλαπλάσια μικροκουλομπ (1μC) και νάνοκουλομπ (1nC).  

* CC 6101  και CnC 9101   
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Πως υπολογίζουμε το συνολικό φορτίο; 

 Αν έχουμε δύο ή παραπάνω ηλεκτρισμένα σώματα το συνολικό φορτίο θα είναι το αλγεβρικό 

άθροισμα των φορτίων τους, π.χ. αν έχω το φορτίο nCq 51   και το nCq 22  τότε το συνολικό φορτίο 

θα είναι       nCnCnCnCqqq 3252521  . 

 

Πότε ένα σώμα ή ένα σύνολο σωμάτων είναι ηλεκτρικά ουδέτερο; 

 Όταν το συνολικό φορτίο ενός ή περισσότερων σωμάτων είναι ίσο με το μηδέν τότε το σώμα ή το 

σύνολο των σωμάτων είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 

 

Ποια είναι η δομή του ατόμου; 

 Θα ασχοληθούμε με τη δομή του ατόμου όπως τη διατύπωση ο 

N. Bohr. Σύμφωνα με τη θεωρία του, το κάθε άτομο έχει έναν πυρήνα. 

Στον πυρήνα βρίσκονται τα πρωτόνια (p) και τα νετρόνια (n). Τα 

πρωτόνια έχουν θετικό φορτίο ενώ τα νετρόνια είναι ηλεκτρικά 

ουδέτερα. Τα πρωτόνια είναι όλα ίδια μεταξύ τους (σε μάζα, μέγεθος και 

φορτίο). Το ίδιο ισχύει για τα νετρόνια. Επιπλέον θεωρούμε πως τα 

νετρόνια και τα πρωτόνια έχουν σχεδόν ίσες μάζες. 

 Γύρω από τον πυρήνα περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια (e). Τα 

ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα σωμάτια. Μένουν σταθερά γύρω 

από τον πυρήνα λόγω των ηλεκτρικών δυνάμεων που τους ασκεί ο πυρήνας. Η απόσταση από τον πυρήνα 

είναι συγκεκριμένη για κάθε ηλεκτρόνιο και δεν απέχουν όλα την ίδια απόσταση. Κάποια είναι πιο κοντά 

στο πυρήνα και κάποια είναι πιο μακριά. Είναι όλα μεταξύ τους πανομοιότυπα και αρκετά μικρότερα από τα 

πρωτόνια και τα νετρόνια (περίπου 2.000 φορές μικρότερα) .  

Το ηλεκτρικό φορτίο του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου είναι ίσο κατά απόλυτη τιμή. Ισχύει 

Cqq ep

16106,1  . Επιπλέον το φορτίο αυτό είναι το μικρότερο που έχει παρατηρηθεί ελεύθερο 

στη φύση.  

 Το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, άρα έχουν ίσο αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων. Υπάρχει 

όμως και η περίπτωση να διώξει ή προσλάβει κάποιο ηλεκτρόνιο οπότε πλέον είναι φορτισμένο και 

ονομάζεται ιόν. 

 

Πως μετατρέπεται ένα άτομο σε ιόν; 

 Για να γίνει ένα ουδέτερο άτομο, ιόν αρκεί να πάρει ή να διώξει κάποιο ηλεκτρόνιο. Αν το 

άτομο προσλάβει ηλεκτρόνιο τότε αποκτά αρνητικό φορτίο, αφού υπάρχει περίσσιο αρνητικό φορτίο. 

Ενώ αν διώξει κάποιο ηλεκτρόνιο, τότε υπάρχει περίσσιο θετικό φορτίο, άρα το άτομο έχει θετικά 

φορτισμένο. 
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Γιατί στην ηλέκτριση του ατόμου δεν μετέχουν πρωτόνια; 

 Τα ηλεκτρόνια είναι πολύ πιο μικρά και κυκλοφορούν «ελεύθερα» γύρω από τον πυρήνα. 

Αντίθετα τα πρωτόνια είναι βαριά άτομα τα οποία είναι παγιδευμένα μέσα στον πυρήνα, οπότε είναι πιο 

δύσκολο να αποδεσμευτούν από το άτομο. Για την απόσπαση των ηλεκτρονίων χρειάζεται να προσφερθεί 

ενέργεια στο άτομο προκειμένου να υπερνικηθεί η έλξη του πυρήνα. 

 

Ποιες είναι οι σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου; 

 Σε οποιαδήποτε διαδικασία το ολικό φορτίο πρέπει να διατηρείται σταθερό. Δηλαδή πρέπει το 

αρχικό και το τελικό φορτίο να είναι πάντα το ίδιο. Αυτή είναι η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού 

φορτίου.  

 Το φορτίο των ατόμων εξαρτάται από τη διαφορά του πλήθους ηλεκτρονίων-πρωτονίων. Άρα 

ουσιαστικά το φορτίο κάθε ατόμου θα είναι πολλαπλάσιο του φορτίου του ηλεκτρονίου. Εκ τούτου κάθε 

ηλεκτρισμένο σώμα, το οποίο αποτελείται από ιόντα, θα έχει φορτίο πολλαπλάσιο του φορτίου του 

ηλεκτρονίου. Αυτό σημαίνει πως δε μπορεί να έχει οποιοδήποτε τιμή θέλει. Αυτή την ιδιότητα την 

ονομάζουμε κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου.  

 

Με ποιους τρόπους μπορεί να ηλεκτριστεί ένα σώμα; 

 Για να ηλεκτριστεί ένα σώμα υπάρχουν τρεις τρόποι. Μέσω τριβής, επαφής ή επαγωγής. Εμείς θα 

ασχοληθούμε με την ηλέκτριση μέσω τριβής και επαφής. 

 

Πως γίνεται η ηλέκτριση μέσω τριβής; 

 Τα σώματα αυτά, όπως κάθε κομμάτι ύλης, αποτελούνται από άτομα. Στα άτομα δεν απέχουν όλα 

τα ηλεκτρόνια την ίδια απόσταση από τον πυρήνα. Κάποια είναι πιο μακριά από τον πυρήνα σε σχέση με 

άλλα. Τα ηλεκτρόνια αυτά τα ονομάζουμε εξωτερικά. Σ’ αυτά οι δυνάμεις Coulomb που τους ασκεί ο 

πυρήνας είναι σχετικά μικρές, οπότε μπορούν σχετικά εύκολα να αποσπαστούν από το άτομο. Γνωρίζοντας 

πλέον τα παραπάνω είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τον τρόπο ηλέκτρισης σωμάτων μέσω τριβής. 

Αρχικά χρειαζόμαστε δύο σώματα, τα οποία είναι αρχικά αφόρτιστα. Το ένα πρέπει να έχει 

ισχυρούς δεσμούς με τα ηλεκτρόνια τους ενώ το άλλο να έχει ασθενείς με τα εξωτερικά ηλεκτρόνια. Για 

παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι αμίαντο και ένα κομμάτι μετάξι. Ο αμίαντος έχει πιο 

χαλαρούς δεσμούς με τα ηλεκτρόνια του. Το υλικό με που έχει ισχυρούς δεσμούς με τα ηλεκτρόνια του 

(μετάξι), καταφέρνει και «κλέβει» τα εξωτερικά ηλεκτρόνια του δεύτερου υλικού (αμίαντος). Έτσι λοιπόν 

αφού το μετάξι έχει πλέον περισσότερα ηλεκτρόνια θα έχει αρνητικό φορτίο, ενώ ο αμίαντος που έχει χάσει 

ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια πλέον είναι περισσότερα, εκ τούτου θα έχει θετικό φορτίο. 

Αφού λοιπόν το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνια έχουν αντίθετα φορτία, τα τελικά φορτία είναι ίσα κατά 

απόλυτη τιμή (αντίθετα φορτία) αφού όσα ηλεκτρόνια χάνει το ένα υλικό τόσα παίρνει το δεύτερο. Το 
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αρχικό φορτίο ήταν μηδέν, το τελικό όπως είπαμε και πριν είναι μηδέν, άρα η αρχή διατήρησης φορτίου 

ισχύει. 

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΜΕ ΤΡΙΒΗ ΤΑ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ 

 ΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΦΟΡΤΙΑ 

 

 

Πως γίνεται η ηλέκτριση με επαφή; 

 Σ’ αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε ένα αφόρτιστο σώμα και ένα φορτισμένο. Φέρνουμε σε επαφή 

αυτά τα δύο σώματα.  

Αν το φορτισμένο σώμα έχει θετικό φορτίο, τότε παίρνει ηλεκτρόνια από το αφόρτιστο. Άρα το 

αρχικά αφόρτιστο σώμα αποκτά θετικό φορτίο κι αυτό. 

Αν το φορτισμένο σώμα έχει αρνητικό φορτίο, τότε δίνει ηλεκτρόνια στο αφόρτιστο. Άρα το αρχικά 

αφόρτιστο σώμα αποκτά αρνητικό φορτίο. 

Οι δύο παραπάνω διαδικασίες συμβαίνουν επειδή τα σώματα επιθυμούν να είναι ηλεκτρικά 

ουδέτερα. 

 

Ποια σώματα ονομάζουμε αγωγούς και ποια μονωτές; 

 Υπάρχουν σώματα τα οποία αφήνουν το ηλεκτρικό φορτίο να τα διαπεράσει και υπάρχουν και 

κάποια που δεν το αφήνουν. Για παράδειγμα θα πάρουμε ένα καλώδιο. Στο εσωτερικό του υπάρχει χαλκός 

ενώ εξωτερικά είναι περιτυλιγμένο με πλαστικό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο χαλκός αφήνει το ηλεκτρικό 

φορτίο να διασκορπιστεί στο εσωτερικό του ενώ το πλαστικό όχι και γι αυτό μπορούμε άφοβα να 

ακουμπήσουμε ένα καλώδιο. Σώματα τα οποία αφήνουν το ηλεκτρικό φορτίο να διασκορπιστεί στο 

εσωτερικό τους, ονομάζονται ηλεκτρικοί αγωγοί, ενώ τα σώματα που δεν αφήνουν το ηλεκτρικό 

φορτίο να διασκορπιστεί ονομάζονται ηλεκτρικοί μονωτές. 

 

Γιατί τα μέταλλα συμπεριφέρονται ως ηλεκτρικοί αγωγοί (αγώγιμα υλικα); 

 Γνωρίζουμε ότι όλα τα σώματα αποτελούνται από άτομα. Τα άτομα περιέχουν τα ηλεκτρόνια τα 

οποία όπως είπαμε δεν απέχουν την ίδια απόσταση. Στα μέταλλα ειδικά, υπάρχουν τα «ελεύθερα 

ηλεκτρόνια», τα οποία όπως είδαμε και πριν μπορούν σχετικά εύκολα να «αφήσουν» το άτομο. Έτσι τα 

ηλεκτρόνια αυτά μπορούν να ταξιδεύουν στο εσωτερικό τον μετάλλων, μετατρέποντας ουσιαστικά το 

μέταλλο σε θετικό ιόν. Αρχικά το μέταλλο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 

Γιατί κάποια υλικά συμπεριφέρονται ως μονωτές; 
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 Το πλαστικό, το γυαλί, το καουτσούκ και άλλα υλικά αντίθετα με τα μέταλλα στα άτομα τους 

υπάρχουν ισχυροί δεσμοί πυρήνα-ηλεκτρονίων με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια, 

οπότε είναι αδύνατο να μετατραπούν σε ιόν.  

Ποια μεγέθη επηρεάζουν την ηλεκτρική δύναμη; 

 Έχουμε ήδη αναφέρει πως η ηλεκτρική δύναμη συσχετίζεται με το φορτίο. Υπάρχει όμως άλλος 

παράγοντας που την επηρεάζει. Ύστερα από μία σειρά πειραμάτων που έκανε ο Κουλόμπ, παρατήρησε πως 

όταν κρατούσε σταθερό το φορτίο σφαιρών και διπλασίαζε την απόσταση τους τότε η μεταξύ του δύναμη 

ήταν τέσσερις φορές μικρές μικρότερη, ενώ αντίθετα όταν μείωνε την απόσταση στο μισό τότε η δύναμη 

ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερη. Το συμπέρασμα των πειραμάτων του Κουλόμπ είναι πως, η ηλεκτρική 

δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης μεταξύ των δύο σωμάτων που 

αλληλεπιδρούν. 

 

Πως επηρεάζει το φορτίο την ηλεκτρική δύναμη; 

 Συνεχίζοντας τα πειράματά του ο Κουλόμπ αποφάσισε να κρατήσει σταθερή την απόσταση μεταξύ 

των δύο σφαιρών και να μεταβάλλει το φορτίο τους. Παρατήρησε πως όταν μείωνε το φορτίο της μίας 

σφαίρας στο μισό τότε η δύναμη υποδιπλασιαζόταν. Όταν μείωνε το φορτίο και της άλλης σφαίρας στο μισό 

τότε η δύναμη υποτετραπλασιαζόταν. Αντίθετα όταν αύξανε το φορτίο η δύναμη είχε ανάλογη αύξηση. Άρα 

η ηλεκτρική δύναμη είναι ανάλογη με το ηλεκτρικό φορτίο κάθε σώματος. 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΟΜΠ 

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ. 

  

Ποια είναι η εξίσωση του νόμου του Κουλόμπ; 

 Αν θέλουμε να μετατρέψουμε τον νόμο του Κουλόμπ στα μαθηματικά τότε η έκφραση 

(εξίσωση) που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η: 
2

21

r

qq
kF


  , όπου k η σταθερά αναλογίας. Η τιμή της 

εξαρτάται από το υλικό μέσα στο οποίο βρίσκονται τα σώματα που μελετάμε. Εμείς θα δεχτούμε ότι όλα 

τα σώματα που μελετάμε βρίσκονται στο κενό και η τιμή του k θα είναι η 
2

2
9109

C

mN
k


 . 

 

Ποια θα είναι η φορά της ηλεκτρικής δύναμης; 

 Η ηλεκτρική δύναμη, όπως και κάθε άλλη ηλεκτρική δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος, άρα μας 

ενδιαφέρει η φορά. Όταν τα σώματα έχουν αντίθετα φορτία, τότε η φορά της δύναμης θα είναι από το 

ένα σώμα προς το άλλο και η δύναμη θα είναι ελκτική. Όταν τα σώματα είναι ομόσημα τότε η δύναμη 
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θα έχει αντίθετη φορά με αυτή που θα είχε αν ήταν ομόσημα και η δύναμη είναι απωστική. Παρακάτω 

φαίνονται και αναπαραστατικά ποια θα είναι η φορά της δύναμης σε κάθε περίπτωση. 

Q1 Q2

        F12 F21

Όμοια φορτία / Απωστική Δύναμη                                  

 

 

 

Q1 Q2

        F12 F21

Αντίθετα φορτία / Ελκτική Δύναμη                                  

 

Όπως βλέπεται σε κάθε σχήμα έχουμε δύο δυνάμεις τις F12 και F21. Σκεφτείτε για πιο λόγο μπορεί να 

συμβαίνει αυτό. 

 

Πότε ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις; 

 Όπως είδαμε οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι δυνάμεις που ασκούνται από απόσταση. Επιπλέον όσο 

μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο μικρότερη είναι και η δύναμη. Για να αλληλεπιδράσουν δύο σώματα θα 

πρέπει η απόσταση τους να είναι σχετικά μικρή. Η περιοχή γύρω από μία σφαίρα εντός της οποίας αυτή 

θα αλληλεπιδράσει ηλεκτρικά με μία άλλη ηλεκτρικά φορτισμένη σφαίρα, την ονομάζουμε ηλεκτρικό 

πεδίο. 
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Μεθοδολογία Ασκήσεων 

  

Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν διάφοροι τύποι ασκήσεων. Παρακάτω θα αναπτύξουμε τον τρόπο επίλυσης 

των κυριότερων τύπων. 

 

Ηλέκτριση σώματος 

Έστω ότι μας δίνουν δύο σώματα τα οποία αποκτούν ηλεκτρικό φορτίο μέσω επαφής. Θυμόμαστε 

ότι στην ηλέκτριση μέσω επαφής, το ένα σώμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και το άλλο ηλεκτρικά φορτισμένο.  

Άρα το αρχικό ολικό φορτίο είναι το φορτίο που έχει το φορτισμένο σώμα, θετικό ή αρνητικό. Οπότε 

στο τέλος το συνολικό φορτίο λόγω της αρχής διατήρησης του φορτίου θα είναι ίσο με το αρχικό. Δηλαδή 

το αρχικά αφόρτιστο σώμα θα αποκτήσει φορτίο ίδιου είδους με το φορτισμένο. Το άλλο σώμα θα 

συνεχίσει να έχει ίδιου είδους φορτίο, όμως θα έχει μικρότερο φορτίο αν ήταν θετικό το αρχικό του 

φορτίο ή μεγαλύτερο αν ήταν αρχικά αρνητικά φορτισμένο. 

 

Λυμένο Παράδειγμα 1 

Έχουμε μία σφαίρα με αρχικό φορτίο nCq 51  . Η σφαίρα έρχεται σε επαφή με αφόρτιστο σώμα 02 q  

το οποίο τελικά αποκτά φορτίο  nCq 2'2  . Να βρεθεί το φορτίο που θα έχει τελικά η σφαίρα. 

Λύση 

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης του φορτίου το αρχικό ολικό φορτίο θα πρέπει να είναι ίσο με το τελικό. 

Δηλαδή:  QQ  . (1) 

Αρχικά έχω q1 και q2. Τελικά έχω q1΄ και q2΄. Οπότε η (1) θα γίνει: '' 2121 qqqq  . (2)  

Αντικαθιστώ στη (2) τα φορτία με τις ποσότητες που μου δίνουν οπότε πλέον θα έχω:  

nCqqqq 3'25'2'52'05 1111   

 

Υπολογισμός δύναμης Κουλόμπ 

 Σ’ αυτό το σημείο θα δούμε πως θα υπολογίζουμε την δύναμη Κουλόμπ μεταξύ δύο φορτισμένων 

σφαιρών. Μπορεί να φαίνεται σχετικά εύκολο, αφού ένα τύπος είναι μόνο, αλλά κρύβονται αρκετές παγίδες, 

ειδικά όσο αφορά τις μονάδες. Υπενθυμίζουμε πως όλες οι μονάδες σε όλα τα μεγέθη πρέπει να είναι σε 

μονάδες του Διεθνούς Συστήματος (S.I.) 
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Λυμένο Παράδειγμα 2 

Έχουμε δύο σφαίρες φορτισμένες ηλεκτρικά. Η πρώτη έχει φορτίο Cq 51   ενώ η δεύτερη έχει 

φορτίο C62 q . Αν η μεταξύ του απόσταση είναι mr 3,0 , να υπολογίσετε την δύναμη Κουλόμπ που 

ασκείται από την πρώτη σφαίρα στη δεύτερη. Δίνεται ότι 
2

2
9109

C

mN
k


 /. 

Λύση 

 Αρχικά παρατηρούμε πως δεν είναι όλα τα μεγέθη σε μονάδες του SI. Άρα πρώτο βήμα είναι να 

κάνουμε την μετατροπή. 

CqCq 6

11 1055    και CqCq 6

22 1066    

 Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον γνωστό τύπο: 
2

21

r

qq
kF


 .  Άρα πλέον θα έχουμε ότι: 

 

   
 2

66
9

2

21

3,0

106105
109

 



 F

r

qq
kF  

Στη συνέχεια μας συμφέρει να μαζέψουμε σε ένα κλάσμα όλους τους αριθμούς και σε ένα άλλο 

κλάσμα όλες τις δυνάμεις του 10. Δηλαδή να έχουμε: 

 

 

NFFF

FF

3103010301030F

10

10

9

659
101010

09,0

659

112112669

2

669
669


















 

Υπολογισμός φορτίου - απόστασης 

 

Θα δούμε τώρα κάποιες παραλλαγές της παραπάνω άσκησης. Δηλαδή αν γνωρίζουμε την δύναμη 

και το ένα φορτίο, και μας ζητάνε να υπολογίσουμε το άλλο φορτίο (γνωστή πλέον και η απόσταση) ή την 

απόσταση (γνωστό τώρα το άλλο φορτίο). 

 

Λυμένο Παράδειγμα 3 

Έχουμε δύο σφαίρες φορτισμένες ηλεκτρικά. Η πρώτη έχει φορτίο Cq 41   ενώ η δύναμη 

Κουλόμπ μεταξύ των δύο σφαιρών είναι NF 5,4 . Αν η μεταξύ του απόσταση είναι cmr 10 , να 

υπολογίσετε το φορτίο της δεύτερης σφαίρας. Δίνεται ότι 
2

2
9109

C

mN
k


 /. 
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Λύση 

 Αρχικά παρατηρούμε πως δεν είναι όλα τα μεγέθη σε μονάδες του SI. Άρα πρώτο βήμα είναι να 

κάνουμε την μετατροπή. 

CqCq 6

11 1044    και mrcmr 1,010   

 Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον γνωστό τύπο: 
2

21

r

qq
kF


 .  Άρα πλέον θα έχουμε ότι: 

 
   

C5,121025,110
8

1

10
42

1

1010

10

49

5,4

101049

105,4

104109

1,05,4

2

5

2

5

2

692

69

2

269

2

2

69

2

2

1

2

22

21














































qqq

qq

q
qk

rF
q

r

qq
kF

 

 

Λυμένο Παράδειγμα 4 

Έχουμε δύο σφαίρες φορτισμένες ηλεκτρικά. Η πρώτη έχει φορτίο Cq 21  , η δεύτερη 

Cq 42   ενώ η δύναμη Κουλόμπ μεταξύ των δύο σφαιρών είναι NF 2 . Να υπολογίσετε την μεταξύ 

τους απόσταση. Δίνεται ότι 
2

2
9109

C

mN
k


 /. 

Λύση 

 Αρχικά παρατηρούμε πως δεν είναι όλα τα μεγέθη σε μονάδες του SI. Άρα πρώτο βήμα είναι να 

κάνουμε την μετατροπή. 

CqCq 6

11 1022    και CqCq 6

22 1044    

 Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον γνωστό τύπο: 
2

21

r

qq
kF


 .  Άρα πλέον θα έχουμε ότι: 

   

 

mrr

rr

r
F

qq
kr

r

qq
kF

6,036,0

1036010360101010
2,0

429

2,0

104102
109

2

366926692

66
92212

2

21
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Ασκήσεις 

Θεωρία 

 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

i. Ένα σώμα μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρικό φορτίο είτε με …………….., είτε με ……………….. 

ή με …………………… 

ii. Στην ηλέκτριση με τριβή σημαντικό ρόλο παίζουν τα ………………………………….. (2 λέξεις). 

Τρίβουμε δύο υλικά με άτομα διαφορετικού υλικού και αυτό που συγκρατά με ισχυρότερη 

………….. τα ηλεκτρόνια του καταφέρνει και παίρνει τα ………………………. του άλλου. Αυτό 

που έχει ισχυρότερη ενέργεια με τα ………………….. θα αποκτήσει ……………….. φορτίο ενώ 

το άλλο σώμα θα έχει ………………… φορτίο. Σύμφωνα με την Αρχή της Διατήρησης του 

Ηλεκτρικού Φορτίου τα σώματα θα αποκτήσουν ………………………………..…………. (3 

λέξεις) 

iii. Όταν αγγίζουμε ένα …………….. σώμα με ένα ουδέτερο τότε έχουμε ηλέκτριση με ……………  

Σ’ αυτήν την περίπτωση αν το αρχικά φορτισμένο σώμα έχει αρνητικό φορτίο τότε κινούνται 

…………….. από το  …………………………….... (2 λέξεις) προς το ……………………..….. 

(2 λέξεις) , ενώ αν το αρχικά φορτισμένο σώμα έχει θετικό φορτίο τότε κινούνται …………….. από 

το  …………………………….... (2 λέξεις) προς το ……………………..….. (2 λέξεις) . Άρα 

κατά την ηλέκτριση με επαφή πάντα τα σώματα στο τέλος θα έχουν φορτίο 

…………………………  (2 λέξεις) 

iv. Τα σώματα που επιτρέπουν τον ………………………….. των ηλεκτρονίων ονομάζονται 

…………… Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν όλα τα ……………… Σώματα που δεν επιτρέπουν 

τον διασκορπισμό ονομάζονται ……………………. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν το 

…………….., το ……….. και το …………….. (δώστε 3 παραδείγματα). 

v. Τα μέταλλα έχουν τα …………… ηλεκτρόνια, τα οποία είναι ηλεκτρόνια μπορούν να κινούνται 

………………… σε όλη την έκταση του μετάλλου. 

vi. Για την ανίχνευση ηλεκτρικού φορτίου χρησιμοποιούμε το …………………………… 

vii. Ο Κουλόμπ έκανε το εξής πείραμα. Διατήρησε σταθερό το ……… των μικρών σφαιρών και 

διπλασιάζοντας την απόσταση παρατήρησε πως η δύναμη ………………… Στη συνέχεια 

τριπλασίασε την απόσταση και παρατήρησε πως η δύναμη 

…………………………………..……..  …………..(4 λέξεις). Επομένως κατάλαβε πως η 

ηλεκτρική δύναμη είναι ………………………… …………. (2 λέξεις) του ………………….. 

της απόστασης. 

viii. Στο δεύτερο πείραμα που έκανε ο Κουλόμπ. Διατήρησε σταθερή την ……………… μεταξύ των 

μικρών σφαιρών και  κάθε φορά μείωνε στο …………… το φορτίο μίας ………………. Τότε 

παρατήρησε πως όταν υποδιπλασιαζόταν το ……………………. μίας σφαίρας τότε και η δύναμη 

……………………. Άρα η ηλεκτρική δύναμη είναι ………………………… με το 

……………………………. (2 λέξεις) όταν η απόσταση είναι …………….. 

ix. Σύμφωνα με τον νόμο του Coulomb το μέτρο της …………………. δύναμης με την οποία 

αλληλεπιδρούν δύο …………………. φορτία είναι …………………. του ……………….. των 

……………….. και ……………………… ανάλογο του ……………………. της 

…………………..  
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x. Η τιμή της ……………. αναλογίας k εξαρτάται από το ………. μέσα στο οποίο βρίσκονται τα 

……………… σώματα και από το …………………………………… (2 λέξεις) που 

χρησιμοποιούμε. 

xi. Η περιοχή του χώρου μέσα στην οποία ………………….. ηλεκτρικές δυνάμεις, ονομάζεται 

…………………………………… (2 λέξεις). Επομένως γύρω από κάθε ………………… σώμα 

δημιουργείται ένα ………………………………. (2 λέξεις) τα ηλεκτρισμένα σώματα 

αλληλεπιδρούν μέσω του ……………………………………. (2 λέξεις) 

 

2. Να αναπτύξετε εν συντομία τις παρακάτω ερωτήσεις. 

 

i. Με ποιους τρόπους μπορεί να ηλεκτριστεί ένα σώμα; 

 

ii. Να αναπτύξετε εν συντομία την ηλέκτριση σώματος με τριβή.  

 

iii. Να αναπτύξετε εν συντομία την ηλέκτριση σώματος με επαφή. 

 

iv. Τι εννοούμε με τον όρο «ελεύθερα ηλεκτρόνια» ; 

v. Ποια η σχέση ηλεκτρικής δύναμης και απόστασης; 

vi. Ποια η σχέση ηλεκτρικής δύναμης και φορτίου; 

vii. Ποιος είναι ο νόμος του Coulomb; 

viii. Η σταθερά k από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 

ix. Δύο σφαίρες αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να πάψουν να υφίστανται 

ηλεκτρικές δυνάμεις; 

x. Τι γνωρίζεται για το ηλεκτρικό πεδίο;  

 

3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) 

i. Η ηλεκτρική δύναμη είναι ανάλογη του τετραγώνου του φορτίου. 

ii. Η ηλεκτρική δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης. 

iii. Η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ δύο αφόρτιστων σωμάτων είναι μηδέν. 

iv. Ο χώρος έξω από τον οποίο ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις ονομάζεται ηλεκτρικό πεδίο 

v. Ένα αφόρτιστο σώμα δεν διαθέτει ηλεκτρικό πεδίο 
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4. Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

1) Δύο φορτίο 
1q και 

2q αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά από απόσταση r και η δύναμη έχει τιμή F . Αν η 

απόσταση διπλασιαστεί, rr 2'   , τότε για τη δύναμη θα ισχύει: 

 

a) FF 2'   
b) 

2

' F
F   c) 

4

' F
F   

2) Δύο φορτίο 
1q και 

2q αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά από απόσταση r και η δύναμη έχει τιμή F . Αν η 

απόσταση υποδιπλασιαστεί, 
2

' r
r  , τότε για τη δύναμη θα ισχύει: 

 

a) FF 2'   b) FF 4'   
c) 

4

' F
F   

 

 

3) Δύο φορτίο 
1q και 

2q αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά από απόσταση r και η δύναμη έχει τιμή F . Αν το 

φορτίο 
1q  διπλασιαστεί, 1

'

1 2qq   τότε για τη δύναμη θα ισχύει: 

 

a) FF 2'   b) FF 4'   c) FF '  
 

4) Δύο φορτίο 
1q και 

2q αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά από απόσταση r και η δύναμη έχει τιμή F . Αν το 

φορτίο 
1q  υποδιπλασιαστεί, 

2

1'

1

q
q   τότε για τη δύναμη θα ισχύει: 

 

a) FF 2'   
b) 

2

' F
F   

c) FF '  

 

Ασκήσεις 

 

1) Έχουμε μία σφαίρα με αρχικό φορτίο nCq 101  . Η σφαίρα έρχεται σε επαφή με αφόρτιστο σώμα 

02 q  το οποίο τελικά αποκτά φορτίο  nCq 4'2  . Να βρεθεί το φορτίο που θα έχει τελικά η 

πρώτη σφαίρα. 

 

 

2) Μία σφαίρα με αρχικό φορτίο 
1q  έρχεται σε επαφή με αφόρτιστο σώμα 02 q . Το σώμα τελικά 

αποκτά φορτίο  nCq 5'2   ενώ η σφαίρα nCq 10'1   Να βρεθεί το αρχικό φορτίο της πρώτης 

σφαίρας. 
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3) Στο σχολείο ο καθηγητής της Φυσικής, μας κάνει το εξής πείραμα. Παίρνει δύο σώματα τα οποία 

είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. Στη συνέχεια τα τρίβει και στο τέλος το ένα σώμα αποκτά φορτίο 

Cq 10
. Να υπολογίσετε το φορτίο του δεύτερου σώματος. 

 

 

4) Στο σχολείο στο μάθημα της Φυσικής εκτελούμε το εξής πείραμα. Παίρνουμε δύο σώματα τα 

οποία είναι ηλεκτρικά ουδέτερα και τα τρίβουμε. Στη συνέχεια παίρνουμε δύο όργανα τα οποία 

είναι ικανά να μετράνε το ηλεκτρικό φορτίο. Το ένα δείχνει στις ενδείξεις CqA 4 και 

CqB 4 ενώ το δεύτερο δείχνει CqA 4  και CqB 3 . Ποιο από τα δύο δείχνει τη σωστή 

ένδειξη και γιατί; 

 

5) Χρησιμοποιώντας τον πίνακα 1.2 στην σελίδα 17 του σχολικού σας να πείτε το φορτίο που θα έχει 

τελικά το κάθε υλικό μετά την τριβή: 

 

i. Αμίαντος – Ξύλο 

ii. Θείο – Βαμβάκι 

iii. Δέρμα ανθρώπου – Τρίχωμα γάτας 

iv. Κεχριμπάρι - Θείο 

 

6) Δύο ηλεκτρισμένα σώματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αρχικά σε απόσταση cmr 3  η δύναμη 

είναι NF 4 . Πόση πρέπει να είναι η απόσταση για να γίνει η δύναμη NF 16 ; 

 

 

7) Μία ηλεκτρισμένη σφαίρα με φορτίο CqA 4 αλληλεπιδρά με μία δεύτερη σφαίρα. Αν η μεταξύ 

τους απόσταση είναι cmr 2 και η δύναμη Coulomb είναι NF 3 , να υπολογίσετε το φορτίο της 

δεύτερης σφαίρας. Αν η απόσταση διπλασιαστεί πόση θα είναι η νέα δύναμη μεταξύ των σφαιρών; 

 

 

8) Δύο ηλεκτρισμένα σώματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αρχικά η μεταξύ τους δύναμη είναι 

NF 8 . Στη συνέχεια υποδιπλασιάζουμε το φορτίο στο ένα σώμα και τετραπλασιάζουμε το 

φορτίο στο άλλο. Πόση θα είναι η μεταξύ τους δύναμη τώρα; 

 

9) Φέρνουμε σε επαφή δύο σφαίρες, Α και Β. Η σφαίρα Α αρχικά έχει φορτίο nCQA 32.0  και η 

σφαίρα Β είναι αφόρτιστη.  

a. Να υπολογίσετε το φορτίο που θα έχουν τελικά οι δύο σφαίρες μετά την επαφή 

b. Να εξηγήσετε πως θα αποκτήσει η καθεμία το τελικό της φορτίο. 

c. Να υπολογίσετε το πλήθος των ηλεκτρονίων που μετακινήθηκαν 

 

10) Παίρνουμε ένα κομμάτι ύφασμα και ένα κομμάτι μέταλλο και τα τρίβουμε μεταξύ τους. 

Παρατηρούμε ότι μετά από λίγο το ένα από τα δύο έχει φορτίο Cq 4.6 .  

a. Ποιο από τα δύο κομμάτια έχει το φορτίο αυτό; 
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b. Ποιο είναι το φορτίο στο άλλο κομμάτι; 

c. Να εξηγήσετε πως είναι δυνατόν να φορτιστούν τελικά τα δύο σώματα. 

d. Να υπολογίσετε το πλήθος των ηλεκτρονίων που μετακινήθηκαν 

 

11) Έχουμε τέσσερα σώματα σ’ ένα τετράγωνο πλαίσιο. Το σώμα στην πρώτη κορυφή έχει φορτίο  

mCqA 8.3 , το σώμα στη δεύτερη κορυφή έχει φορτίο CqB

41092  ενώ τα άλλα δύο έχουν 

ίσα φορτία. Αν το ολικό φορτίο είναι CQ 5000 να υπολογίσετε το φορτίο των δύο σωμάτων. 

 

12) Στο παρακάτω σχήμα δίνονται δύο ομόσημα φορτισμένα ηλεκτρικά σώματα τα οποία είναι 

καρφωμένα στα σημεία Α και Β. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις Coulomb αν τοποθετήσουμε στο 

μέσο: 

 

a. Ένα θετικό φορτίο 

b. Ένα αρνητικό φορτίο 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Στο δίπλα σχήμα δίνονται διάφορα ζεύγη σωμάτων (σφαίρες). Οι σφαίρες που έχουν + έχουν θετικό 

φορτίο, αυτές με το - αρνητικό και αυτές που δεν έχουν κάποιο σύμβολο είναι ουδέτερες. Να 

σχεδιάσετε τις ηλεκτρικές δυνάμεις σε κάθε περίπτωση. 

 

14) Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία του πίνακα Α με αυτά του πίνακα Β. Προσοχή κάποια στοιχεία του 

πίνακα Β περισσεύουν.  

Πίνακας Α Πίνακας Β 

1. Ηλεκτρόνιο i. Το φορτίο των σωμάτων είναι πάντα 

πολλαπλάσιο του φορτίου του e 

2. Ηλεκτρικό Φορτίο ii. Τα ηλεκτρόνια τα οποία έχουν χαλαρούς 

δεσμούς με τον πυρήνα 
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3. Κβάντωση iii. Τα ελεύθερα σωμάτια που προκαλούν 

ηλέκτριση 

4. Πρωτόνια iv. Τα θετικά φορτισμένα σωμάτια στον πυρήνα 

του ατόμου 

5. Νετρόνια v. Η μικρότερη ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου 

που υπάρχει ελεύθερη στη φύση 

6. Νηλς Μπορ vi. Τα ηλεκτρόνια τα οποία έχουν ισχυρούς 

δεσμούς με τον πυρήνα 

7. Ελεύθερα Ηλεκτρόνια vii. Η αιτία των ηλεκτρικών δυνάμεων 

 viii. Ατομικό Πρότυπο 

 ix. Τα ηλεκτρικά ουδέτερα σωμάτια στον 

πυρήνα του ατόμου 

 

15) Δύο σφαίρες με φορτίο Cq 61   και Cq 32  αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά. Αν η μεταξύ τους 

απόσταση είναι cmr 3 να υπολογίσετε την μεταξύ του δύναμη. 

16) Δύο σφαίρες αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά. Η πρώτη έχει φορτίο nCq 121  και η ηλεκτρική δύναμη 

μεταξύ τους είναι NF 27.0 . Αν η μεταξύ τους απόσταση είναι cmr 4 να υπολογίσετε την το 

φορτίο της δεύτερης σφαίρας.. 

17) Η δύναμη μεταξύ δύο ηλεκτρικών σφαιρών είναι NF 4.0 . Η πρώτη σφαίρα έχει φορτίο  

Cq 21   και η δεύτερη Cq 82  . Να υπολογίσετε την μεταξύ τους απόσταση. 

 

18) Δύο ηλεκτρισμένα σώματα, mCqA 2  και mCqB 8 , αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αν η μεταξύ 

τους απόσταση είναι mmr 6  να υπολογίσετε την δύναμη Coulomb. 

 

19) Δύο σώματα ηλεκτρικά φορτισμένα αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά μεταξύ τους. Στον παρακάτω πίνακα 

δίνονται τιμές για τα φορτία, την απόσταση και την δύναμη. Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

 

 

Q1 

 

Q2 

 

r 

 

F 

 

 

3 μC 

 

2 μC 

 

3 cm 
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4 μC 

 

3 cm 

 

60 N 

 

 

9 μC 

  

9 mm 

 

12 N 

 

 

12 mC 

 

15 mC 

 

6 cm 

 

 

 

0,5 nC 

 

1 nC 

  

1.25 10-4 N 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ηλεκτρικό Ρεύμα 
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Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; 

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι συνδεδεμένο με τις θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού, το φορτίο 

και το ηλεκτρικό πεδίο. Η κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο δίνει ως αποτέλεσμα 

το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; 

Ηλεκτρικό ρεύμα, ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα 

φορτισμένων σωματιδίων. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα αγωγό με τη βοήθεια των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Στους μονωτές κάτι τέτοιο 

δεν συμβαίνει. 

 

Τα ηλεκτρόνια κινούνται το ίδιο εύκολα σε όλους τους αγωγούς; 

Όχι, τα ηλεκτρόνια δε κινούνται το ίδιο εύκολα σε όλους τους αγωγούς. Απλό παράδειγμα τα 

καλώδια των ηλεκτρικών συσκευών. Σε όλα τα καλώδια έχουμε χάλκινο σύρμα και όχι κάποιο άλλο μέταλλο 

(π.χ. σίδηρο) αφού ο χαλκός είναι καλύτερος αγωγός από τον σίδηρο. 

 

Τι είναι οι ημιαγωγοί; 

Υπάρχουν υλικά τα οποία άλλοτε συμπεριφέρονται ως αγωγοί και άλλοτε ως μονωτές. Αυτά τα 

υλικά τα ονομάζουμε ημιαγωγούς. Κυριότεροι ημιαγωγοί είναι το πυρίτιο και το γερμάνιο. Οι ημιαγωγοί 

βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στη τεχνολογία (πχ πλακέτες Η/Υ).  

 

Από τι αποτελείται μια μπαταρία; 

Η μπαταρία είναι η πιο απλή ηλεκτρική πηγή που υπάρχει. Σε κάθε ηλεκτρική πηγή υπάρχουν δύο 

περιοχές ηλεκτρισμένες με αντίθετο φορτίο, οι ηλεκτρικοί πόλοι.  
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Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος; 

Σε μία μπαταρία συνδέουμε τους πόλους με μία μεταλλική πλάκα. Ανάμεσα στις δύο πλάκες 

τοποθετούμε ένα ηλεκτρικό εκκρεμές και παρατηρούμε πως το σφαιρίδιο αποκλίνει. Αιτία της απόκλισης 

αυτής είναι το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί η ηλεκτρική πηγή. 

 Στον μεταλλικό αγωγό υπάρχουν ελεύθερα θετικά ιόντα και ηλεκτρόνια. Τα ιόντα είναι πάντα σε 

συγκεκριμένες θέσεις και πάλλονται γύρω από αυτές. Αντίθετα τα ηλεκτρόνια κινούνται τυχαία προς κάθε 

κατεύθυνση. 

Συνδέοντας τους πόλους με σύρμα, στο εσωτερικό τους σύρματος δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. 

Το πεδίο αυτό ασκεί ηλεκτρική δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η δύναμη επειδή είναι διανυσματικό 

μέγεθος δίνει συγκεκριμένη κατεύθυνση στα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια λοιπόν εκτελούν, 

προσανατολισμένη κίνηση δηλαδή έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή τα ηλεκτρόνια, δεν το δίνει η μπαταρία. Η μπαταρία, 

όπως και κάθε ηλεκτρική πηγή, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου τα ηλεκτρόνια που 

ήδη υπάρχουν να μας δώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

Τι είναι η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; 

Ορίζουμε ως ένταση ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό το φορτίο (q) που 

διέρχεται από διατομή του αγωγού σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (t) προς το χρονικό διάστημα 

αυτό. Δηλαδή 
t

q
I  . Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) χρησιμοποιούμε για μονάδα μέτρησης το 

Ampere (Αμπέρ), όπου 
s

C
A

1

1
1  ή sAC 111  . Αν παρατηρήσουμε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού 

μας θα παρατηρήσουμε ότι όλες διαρρέονται από υποπολλαπλάσια του αμπέρ. Αυτά είναι το 1μA (10-6 A) 

και 1mΑ (10-3 Α).  

 

Πως μπορούμε να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος; 

Για να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το 

αμπερόμετρο. Για να το καταφέρουμε αυτό αρκεί να συνδέσουμε σε σειρά το αμπερόμετρο. Σύγχρονα 

αμπερόμετρα είναι ενσωματωμένα σε όργανα πολλαπλής χρήσης, τα πολύμετρα. 



 

  

Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 22 

 

Ποια θα είναι η φορά του ρεύματος; 

Σ’ έναν αγωγό τα μόνα φορτισμένα σωμάτια που μπορούν να μας δώσουν ηλεκτρικό ρεύμα είναι τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια. Αφού λοιπόν αυτά είναι αρνητικά φορτισμένα θα έχουν φορά από τον αρνητικό πόλο, 

προς τον θετικό. Αν υπήρχαν θετικά ιόντα που θα μας έδιναν ηλεκτρικό ρεύμα, η φορά θα ήταν η αντίθετη, 

από τον θετικό προς τον αρνητικό. Για ιστορικούς λόγους όμως έχει επικρατήσει και δεχόμαστε ως 

φορά του ηλεκτρικού ρεύματος την φορά των θετικών ιόντων, η οποία στην πραγματικότητα δεν 

ισχύει. Η φορά αυτή ονομάζεται συμβατική φορά. 

 

Τι αποτελέσματα μας δίνει το ηλεκτρικό ρεύμα; 

Απόρροια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αρκετά φαινόμενα τα  οποία λαμβάνουν χώρα στην 

καθημερινότητά μας. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να είναι θερμικά (το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί 

θέρμανση του σώματος που διαρρέει), ηλεκτρομαγνητικά (οι αγωγοί που διαρρέονται από ηλεκτρικό 

ρεύμα δημιουργούν γύρω τους μαγνητικό πεδίο), χημικά φαινόμενα (το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί χημικές 

μεταβολές) ή φωτεινά (προκαλεί εκπομπή φωτός) 

 

Τι είναι το ηλεκτρικό κύκλωμα; 

Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους 

«δρόμους» μέσω των οποίων είναι δυνατό να διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

Πότε ένα κύκλωμα είναι κλειστό και πότε ανοιχτό; 

Όταν το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα είναι κλειστό, ενώ δεν το διαρρέει είναι ανοιχτό. 

Μπορούμε εύκολα να μετατρέψουμε ένα κύκλωμα από κλειστό σε ανοιχτό (ή και το αντίστροφο) με τη 

χρήση ενός διακόπτη. 

 

Τι ονομάζουμε ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος; 

Την προσανατολισμένη κίνηση φορτισμένων σωματιδίων την ονομάσαμε ηλεκτρικό ρεύμα. Για να 

υπάρξει αυτή η προσανατολισμένη αυτή κίνηση τα σωματίδια κινούνται υπό την επίδραση της δύναμης του 



 

  

Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 23 

 

ηλεκτρικού πεδίου. Η δύναμη αυτή παράγει έργο και το έργο είναι μία μορφή ενέργειας. Το έργο αυτό, 

δηλαδή την ενέργεια που μεταφέρεται από την πηγή στα κινούμενα σωματίδια την αποκαλούμε ενέργεια 

ηλεκτρικού ρεύματος.  

 

Τι ονομάζουμε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας;  

 Έχουμε μάθει και σε παλιότερες τάξεις, πως μπορούμε να μετατρέψουμε μία μορφή ενέργειας σε 

μία άλλη. Έτσι λοιπόν όταν μία συσκευή μετατρέπει οποιαδήποτε μορφή ενέργειας σε ηλεκτρική, η 

συσκευή αυτή ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Προσοχή η ενέργεια δεν παράγεται από την 

συσκευή, αλλά η συσκευή την μετατρέπει σε ηλεκτρική. Η ενέργεια δίνεται από την ηλεκτρική πηγή. 

 

Τι είναι η διαφορά δυναμικού ή ηλεκτρική τάση; 

 Σε αρκετές συσκευές παρατηρούμε ενδείξεις όπως 5V ή για τη ΔΕΗ ξέρουμε ότι μας δίνει τάση 

230V. Οι τιμές αυτές είναι χαρακτηριστικές, ανάλογα το κύκλωμα που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε. 

Το κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα έχει δύο πόλους. Ονομάζουμε ηλεκτρική τάση ή διαφορά 

δυναμικού (Vπηγής) μεταξύ δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής το πηλίκο της ενέργειας που προσφέρεται 

από την πηγή σε ηλεκτρόνια (Εηλεκτρική)  συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν προς το φορτίο 

q. 

Η μαθηματική περιγραφή της διαφοράς δυναμικού είναι η: 
q

E
V

ή

ή



   (2). Μονάδα 

μέτρησης στο S.I. είναι το 1 Volt (βολτ). 

 

Ποια είναι σχέση έντασης ρεύματος και διαφοράς δυναμικού; 

Αν συνδέσουμε το κύκλωμα με μία ηλεκτρική πηγή με μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού απ’ αυτή που 

χρησιμοποιούσαμε πριν θα παρατηρήσουμε ότι το λαμπάκι φωτοβολεί εντονότερα. Αυτό είναι 

αναμενόμενο, αφού πλέον δίνουμε περισσότερη ενέργεια στα ηλεκτρόνια, αφού προσφέρουμε μεγαλύτερη 

ηλεκτρική τάση. 
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Τι ονομάζουμε καταναλωτή; 

Κάθε συσκευή που μπορεί να μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια κάποιας άλλης μορφής 

την ονομάζουμε καταναλωτή. 

 

Πως μπορούμε να μετρήσουμε την ενέργεια που μετατρέπει ένας καταναλωτής; 

Ορίζουμε την ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού μεταξύ των άκρων του καταναλωτή το 

πηλίκο της ενέργειας που μεταφέρουν στον καταναλωτή ηλεκτρόνια συνολικού φορτίου (q) όταν 

διέρχονται απ’ αυτήν προς το φορτίο q ή 
q

E
V

ή
  (3). 

Με χρήση ποιου οργάνου μετράμε την διαφορά δυναμικού στα άκρα ενός στοιχείου; 

Για την μέτρηση αυτή χρησιμοποιούμε το βολτόμετρο. Το βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα στο 

κύκλωμα. Σύγχρονα βολτόμετρα είναι ενσωματωμένα στα πολύμετρα. 

 

Τι είναι τα ηλεκτρικά δίπολα; 

Όπως έχουμε ήδη πει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (συσκευές) έχουν δύο πόλους, έναν θετικό κι 

έναν αρνητικό. Για αυτό το λόγο τα ονομάζουμε και ηλεκτρικά δίπολα. 

 

Τι σχέση έχει η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα ενός διπόλου με την ένταση του ρεύματος που το 

διαρρέει; 

 Όταν εφαρμόσουμε μία ηλεκτρική τάση στα άκρα του διπόλου τότε θα διέλθει απ’ αυτό ηλεκτρικό 

ρεύμα. Έχει παρατηρηθεί ότι αν μεταβάλλουμε την τιμή της τάσης που εφαρμόζουμε μεταβάλλεται και η 

ένταση του ρεύματος. 

Πως μπορούμε να υπολογίσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το δίπολο; 

 Αρχικά ορίζουμε ένα επιπλέον φυσικό μέγεθος, την ηλεκτρική αντίσταση διπόλου, R, το οποίο 

μας δείχνει ουσιαστικά πόσο εύκολα ή δύσκολα αντίστοιχα, μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα να διαρρέει το 

δίπολο.  
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 Η ηλεκτρική αντίσταση είναι το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης που εφαρμόζεται στα πόλους του 

διπόλου προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει, δηλαδή  
I

V
R   (4). Μονάδα 

μέτρησης της αντίστασης στο S.I. είναι το 1 Ohm (Ωμ) και συμβολίζεται 1 Ω. 

 

Η αντίσταση πάντα μεταβάλλεται με την εφαρμοζόμενη τάση; 

 Συνήθως η αντίσταση ενός διπόλου μεταβάλλεται με την εφαρμοζόμενη τάση. Ωστόσο υπάρχει μία 

κατηγορία διπόλων, οι αντιστάτες, οι οποίοι παρουσιάζουν σταθερή τιμή αντίστασης ανεξάρτητα της 

εφαρμοζόμενης τάσης. Το απλούστερο τέτοιο δίπολο είναι ένας μεταλλικός αγωγός. 

 

Ποιος είναι ο νόμος του Ωμ; 

 Κάνουμε το εξής πείραμα. Συνδέουμε σ’ ένα μεταλλικό αγωγό ένα βολτόμετρο και ένα 

αμπερόμετρο. Μεταβάλλουμε την τάση στα άκρα του διπόλου και καταγράφουμε τις ενδείξεις των οργάνων 

για την τάση και ένταση. Θα παρατηρήσουμε πως ο λόγο της τάσης προς την ένταση θα είναι πάντα 

σταθερός.  

Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν 

μεταλλικό αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του. Η 

πρόταση αυτή είναι γνωστή κι ως νόμος τους Ωμ. Στη γλώσσα των μαθηματικών θα γράψουμε ότι: 

RIV  (5). Προσοχή τώρα η αντίσταση είναι μία σταθερή ποσότητα 

 

Με ποιους τρόπους μπορούμε να κάνουμε τη συνδεσμολογία δύο αντιστατών; 

 Για την συνδεσμολογία δύο αντιστατών, R1 και R2 , χρησιμοποιούμε τους εξής τρόπους, την 

σύνδεση σε σειρά και την παράλληλη σύνδεση ή συνδυασμό αυτών των μεθόδων αν έχουμε πάνω από δύο 

αντιστάτες.  
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Τι είναι η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος; 

 Έστω ότι έχουμε ένα σύστημα με πολλούς αντιστάτες. Αν μπορούμε αν αντικαταστήσουμε όλους 

τους αντιστάτες με έναν και έχουμε την ίδια τιμή της έντασης του ρεύματος για την ίδια εφαρμοζόμενη 

τάση, τότε το ένας αυτός αντιστάτης ονομάζεται ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος. Για τον υπολογισμό 

της ισοδύναμης αντίστασης πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας και την συνδεσμολογία του κυκλώματος. 

 

Μεθοδολογία Ασκήσεων 

Τις περισσότερες φορές θα μας δίνουν την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και το χρονικό 

διάστημα και θα μας ζητάνε το πλήθος των ηλεκτρονίων που διαρρέουν τον αγωγό στο συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

Θυμόμαστε ότι γενικά ισχύει: 
t

q
I  . Το φορτίο σ’ αυτή την περίπτωση θα είναι: eNq  , όπου 

Ν το πλήθος των ηλεκτρονίων που διαρρέουν τον αγωγό στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και |e|το 

φορτίο του ηλεκτρονίου (κατ’ απόλυτη τιμή). Άρα πλέον γράφουμε: 
e

tI
N

t

eN
I


 . 

Παράδειγμα 1 

Ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης 4 Α σε χρονική διάρκεια 4s. Να βρεθεί το πλήθος των 

ηλεκτρονίων που διαρρέει τον αγωγό στη χρονική αυτή διάρκεια. 

Λύση 

Αρχικά βρίσκω το φορτίο που διαρρέει τον αγωγό: 

CqqtIq
t

q
I 1644   

Το φορτίο δίνεται από τη σχέση eNq  , άρα: 

17

16
10

106,1

16






N

e

q
NeNq ηλεκτρόνια 

Μεθοδολογία Συνδεσμολογιών 
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Κύκλωμα σε Σειρά 

 

Στο δίπλα σχήμα βλέπουμε πως συνδέουμε ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. Στο σχήμα βλέπουμε να είναι 

συνδεδεμένα ένα αμπερόμετρο (σε σειρά) και τρία 

βολτόμετρα (παράλληλα). Το V μετράει την τάση της πηγή, 

το V1 την τάση στα άκρα της αντίστασης R1 και το V2 την 

τάση στα άκρα της αντίστασης R2.  

 Παρατηρούμε πως το ρεύμα I που δημιουργεί η πηγή είναι το ίδιο που θα διαρρέει την R1 και την 

R2 και είναι το ίδιο που θα μετρήσει και το αμπερόμετρο. Όταν έχουμε συνδεσμολογία σε σειρά ισχύει: 

III  21 . (6) 

 

 Αντίθετα τα βολτόμετρα θα μας δώσουν τη σχέση VVV  21
. Επομένως εφαρμόζοντας τον 

νόμου του Ohm θα έχουμε:  

 

IRRIRIVVV  221121  (7) 

 

 Επειδή όμως οι εντάσεις των ρευμάτων όπως δείξαμε παραπάνω είναι ίσες τελικά θε έχουμε:  

 

RRR  21 (8) 

Παράλληλο Κύκλωμα  

 

Στο δίπλα σχήμα βλέπουμε πως συνδέουμε ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. Στο σχήμα βλέπουμε να είναι 

συνδεδεμένα τρία αμπερόμετρα (σε σειρά) και ένα 

βολτόμετρο (παράλληλα). Το V μετράει την τάση της πηγής 
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αλλά και των δύο αντιστάσεων ενώ το αμπερόμετρο Α1 την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την 

αντίσταση R1, το Α2 την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R2 και το Α την ολική ένταση του 

κυκλώματος. 

  

Παρατηρούμε η τάση που παράγει η πηγή είναι η ίδια που θα εφαρμόζεται και  στην R1 και στην R2. Όταν 

έχουμε παράλληλη συνδεσμολογία ισχύει: VVV  21
. (9) 

 

 Αντίθετα τα αμπερόμετρα θα μας δώσουν τη σχέση III  21 . Επομένως εφαρμόζοντας τον 

νόμου του Ohm θα έχουμε:  

R

V

R

V

R

V
III 

2

2

1

1
21  (10) 

 

 Επειδή όμως οι τάσεις όπως δείξαμε παραπάνω είναι ίσες τελικά θε έχουμε:  

 

RRR

111

21

  (11) 

Ασκήσεις 

Θεωρία 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

i. Κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς ……………… «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί 

να διέλθει …………………………………. (2 λέξεις) ονομάζεται ………………………………. 

(2 λέξεις). 

ii. Συνδέουμε με σύρμα τα άκρα ή αλλιώς τους ………… μίας μπαταρίας. Στη συνέχεια συνδέουμε το 

σύρμα στα άκρα ενός λαμπτήρα. Παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας …………………… Μέσα στο 

σύρμα και στον λαμπτήρα κινούνται ………………….. με κατεύθυνση από τον 

……………………. πόλο προς τον …………. πόλο της μπαταρίας. Επίσης τα ηλεκτρόνια 

κινούνται μέσα στη …………….. με κατεύθυνση από τον …………. πόλο προς τον 

………………….. πόλο. Δηλαδή τα ηλεκτρόνια ακολουθούν μία …………. διαδρομή. 

iii. Για να φωτοβολεί ο λαμπτήρας πρέπει το κύκλωμα να είναι ……………. Αν ο λαμπτήρας καεί ή 

κοπεί το σύρμα τότε το κύκλωμα είναι …………………. Τότε ο λαμπτήρας δεν 
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…………………… Αυτό συμβαίνει αφού τα ……………………………. δεν μπορούν πλέον να 

κάνουν μία ………………………… ……………………(2 λέξεις). 

iv. Τα φορτισμένα σωματίδια κινούνται λόγω της …………… που δημιουργεί το 

……………………….. (2 λέξεις) λόγω της πηγής. Η δύναμη αυτή παράγει ………… Το έργο 

της δύναμης αυτής εκφράζει την …………………. που μεταφέρεται από την ………….. στα 

κινούμενα ………… Την ενέργεια αυτή την ονομάζουμε ………………………………….. (2 

λέξεις). 

v. Το κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα έχει δύο …... Ονομάζουμε …………………….. ή ……………. 

(Vπηγής) μεταξύ δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής το πηλίκο της ……………….. που προσφέρεται 

από την πηγή σε ………………… (Εηλεκτρική)  συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν 

προς το φορτίο q. 

vi. Αν συνδέσουμε το κύκλωμα με μία ηλεκτρική πηγή με μεγαλύτερη ……………………………(2 

λέξεις)  απ’ αυτή που χρησιμοποιούσαμε πριν θα παρατηρήσουμε ότι το λαμπάκι φωτοβολεί 

……………. Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού πλέον δίνουμε περισσότερη …………… στα 

ηλεκτρόνια, αφού προσφέρουμε μεγαλύτερη ……………………………….(2 λέξεις) 

vii. Κάθε συσκευή που μπορεί να μετατρέπει την ……………………….(2 λέξεις)  σε ενέργεια κάποιας 

άλλης ……………….. την ονομάζουμε ……………………. 

viii. Ορίζουμε την ………………………… ή ……………………… μεταξύ των άκρων του 

…………………… το πηλίκο της ………………….. που μεταφέρουν στον καταναλωτή 

…………………… συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν προς το φορτίο q . 

ix. Κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς ……………… «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί 

να διέλθει …………………………………. (2 λέξεις) ονομάζεται ………………………………. 

(2 λέξεις). 

x. Συνδέουμε με σύρμα τα άκρα ή αλλιώς τους ………… μίας μπαταρίας. Στη συνέχεια συνδέουμε το 

σύρμα στα άκρα ενός λαμπτήρα. Παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας …………………… Μέσα στο 

σύρμα και στον λαμπτήρα κινούνται ………………….. με κατεύθυνση από τον 

……………………. πόλο προς τον …………. πόλο της μπαταρίας. Επίσης τα ηλεκτρόνια 

κινούνται μέσα στη …………….. με κατεύθυνση από τον …………. πόλο προς τον 

………………….. πόλο. Δηλαδή τα ηλεκτρόνια ακολουθούν μία …………. διαδρομή. 

xi. Για να φωτοβολεί ο λαμπτήρας πρέπει το κύκλωμα να είναι ……………. Αν ο λαμπτήρας καεί ή 

κοπεί το σύρμα τότε το κύκλωμα είναι …………………. Τότε ο λαμπτήρας δεν 

…………………… Αυτό συμβαίνει αφού τα ……………………………. δεν μπορούν πλέον να 

κάνουν μία ………………………… ……………………(2 λέξεις). 

xii. Τα φορτισμένα σωματίδια κινούνται λόγω της …………… που δημιουργεί το 

……………………….. (2 λέξεις) λόγω της πηγής. Η δύναμη αυτή παράγει ………… Το έργο 

της δύναμης αυτής εκφράζει την …………………. που μεταφέρεται από την ………….. στα 

κινούμενα ………… Την ενέργεια αυτή την ονομάζουμε ………………………………….. (2 

λέξεις). 

xiii. Το κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα έχει δύο …... Ονομάζουμε …………………….. ή ……………. 

(Vπηγής) μεταξύ δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής το πηλίκο της ……………….. που προσφέρεται 
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από την πηγή σε ………………… (Εηλεκτρική)  συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν 

προς το φορτίο q. 

xiv. Αν συνδέσουμε το κύκλωμα με μία ηλεκτρική πηγή με μεγαλύτερη ……………………………(2 

λέξεις)  απ’ αυτή που χρησιμοποιούσαμε πριν θα παρατηρήσουμε ότι το λαμπάκι φωτοβολεί 

……………. Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού πλέον δίνουμε περισσότερη …………… στα 

ηλεκτρόνια, αφού προσφέρουμε μεγαλύτερη ……………………………….(2 λέξεις) 

xv. Κάθε συσκευή που μπορεί να μετατρέπει την ……………………….(2 λέξεις)  σε ενέργεια κάποιας 

άλλης ……………….. την ονομάζουμε ……………………. 

xvi. Ορίζουμε την ………………………… ή ……………………… μεταξύ των άκρων του 

…………………… το πηλίκο της ………………….. που μεταφέρουν στον καταναλωτή 

…………………… συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν προς το φορτίο q . 

xvii. Για την μέτρηση της ………… χρησιμοποιούμε το ……………... Το βολτόμετρο συνδέεται 

……………….. στο κύκλωμα. Σύγχρονα βολτόμετρα είναι ενσωματωμένα στα 

…………………….. 

 

2. Μπορείτε να εξηγήσετε πως το λαμπάκι στη δίπλα εικόνα ανάβει; Αν 

θελήσουμε να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος πως 

θα συνδέσουμε το πολύμετρο; 

 

3. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος 

(Λ) 

a. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κίνηση των φορτισμένων σωμάτων. 

b. Για να μετρήσω την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιώ το αμπερόμετρο. 

c. Η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι από τον αρνητικό πόλο προς τον θετικό. 

d. Το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το ίδιο εύκολα όλους τους αγωγούς. 

e. Η ηλεκτρική πηγή προσφέρει τα ηλεκτρόνια της στον αγωγό κι έτσι έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. 

4. Με ποια θεμελιώδη μεγέθη συσχετίζεται το ηλεκτρικό ρεύμα; 

5. Να δώσετε τους ορισμούς στις παρακάτω έννοιες: 

a. Ηλεκτρικό ρεύμα 

b. Ημιαγωγός 
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c. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 

6. Να εξηγήσετε τι συμβαίνει στο εσωτερικό ενός αγωγού όταν συνδεθεί με μία ηλεκτρική πηγή (π.χ. 

μπαταρία). 

7. Να δώσετε τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. Για κάθε αποτέλεσμα να δώσετε κι ένα 

παράδειγμα. 

Προβλήματα 

1. Ένας αγωγός διαρρέεται από φορτίο mCq 15 για χρονικό διάστημα st 3 . Ποια είναι η ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό; 

 

 

2. Ένας αγωγός διαρρέεται από φορτίο q για χρονικό διάστημα st 4.0 . Αν η ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος είναι mAI 3 να υπολογίσετε το φορτίο που διαρρέει τον αγωγό. 

 

 

3. Ένας αγωγός διαρρέεται από 20105 ηλεκτρόνια. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος σε χρονικό διάστημα st 20 . 

 

4. Ένα καλώδιο διαρρέεται από ρεύμα έντασης nAI 8  για χρονικό διάστημα st 10  Να υπολογίσετε 

το πλήθος των ηλεκτρονίων που υπάρχουν στο καλώδιο. 

 

5. Ένα κύκλωμα κινεί 20105 ηλεκτρόνια. Η τάση του κυκλώματος είναι VV 5,0 , πόση είναι η 

ηλεκτρική ενέργεια του κυκλώματος. 

 

6. Ένας κύκλωμα διαρρέεται από φορτίο q  για χρονικό διάστημα st 4.0 . Στο κύκλωμα εφαρμόζεται 

τάση VV 50 και η ηλεκτρική ενέργεια του κυκλώματος είναι J40 . Να υπολογίσετε:  

a. το ηλεκτρικό φορτίο που διαρρέει το κύκλωμα 

b. την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

7. Ένα καλώδιο διαρρέεται από e12105  σε χρόνο st 04.0 . Να υπολογίσετε: 

a. Το συνολικό φορτίο των ηλεκτρονίων 

b. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

8. Για να λειτουργήσει ένα μηχάνημα χρειάζεται ρεύμα έντασης mAI 3 . Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό 

φορτίο που πρέπει να περάσει από μία διατομή του καλωδίου του μηχανήματος σε χρονικό διάστημα 

st 30 . 

9. Συνδέουμε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή στην πρίζα. Η πρίζα δίνει ηλεκτρική τάση VV 220 . Αν το 

καλώδιο του τροφοδοτικού διαρρέεται για χρονικό διάστημα st 10 από ρεύμα έντασης AI 1.1  να 

υπολογίσετε την ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει η πηγή στον υπολογιστή. 
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10. Ένας καταναλωτής έχει τάση στα άκρα του V20 . Ταυτόχρονα τον διαρρέει ρεύμα έντασης 

mAI 60 για χρονικό διάστημα st 10 . Να υπολογίσετε: 

a. Το ηλεκτρικό φορτίο που διαρρέει τον καταναλωτή 

b. Την ηλεκτρική ενέργεια του μεταφέρθηκε. 

11. Θέλουμε να συνδέσουμε τρεις ίσους αντιστάτες, με  3R . Πως πρέπει να τους συνδέσουμε έτσι ώστε 

να επιτύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ολική αντίσταση και πως για την μικρότερη. Να υπολογίσετε σε 

κάθε περίπτωση την ολική αντίσταση. 

 

12. Δίνεται το δίπλα κύκλωμα. Αν ισχύει  41R ,  62R  και 

VV 24 να υπολογίσετε: 

a. Την ολική αντίσταση του κυκλώματος 

b. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει 

την αντίσταση 
1R  

c. Την τάση στα άκρα των δύο αντιστάσεων 

 

13. Δίνεται το δίπλα κύκλωμα. Αν ισχύει  81R ,  62R , 

 33R  και AI 4.6  να υπολογίσετε: 

a. Την ολική αντίσταση του κυκλώματος 

b. Την τάση V του κυκλώματος 

c. Την τάση στα άκρα των τριών αντιστάσεων καθώς και την ένταση του ρεύματος που 

διαρρέει την κάθε αντίσταση. 

14. Ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης  5.2I σε 10s. Να βρεθεί το φορτίο που διαρρέει τον 

αγωγό στο χρονικό διάστημα αυτό. 

15. Ένας αγωγός διαρρέεται από φορτίο mCq 2.7  σε 1 min. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

16. Ένας αγωγός διαρρέεται από 1017 ηλεκτρόνια ανά δευτερόλεπτο. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

17. Μία ηλεκτρική συσκευή λειτουργεί με ρεύμα έντασης 12 mA. Να βρεθεί πόσα ηλεκτρόνια διαρρέουν 

τις καλωδιώσεις της σε 5s. 

18. Αν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης  400I σε χρονική διάρκεια st 40 . Το πλήθος 

των ηλεκτρονίων είναι 
1710N . Να υπολογιστεί το φορτίο του ηλεκτρονίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ηλεκτρική Ενέργεια 



 

  

Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 34 

 

Πως γίνεται η μεταφορά ηλεκτρικής ενεργείας; 

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σε μακριά από τις πόλεις και η μεταφορά της σε αυτή 

γίνεται μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος. Το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα και 

έτσι μπορεί η ηλεκτρική ενέργεια και φτάνει στις πόλεις. 

 

Πως χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια οι καταναλωτές; 

 Στις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές (καταναλωτές) η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε κάποια 

άλλη μορφή (π.χ. θερμική). Ανάλογα με την μορφή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια ο καταναλωτής 

έχουμε και τα ανάλογα φαινόμενα. Τα φαινόμενα του ηλεκτρικού ρεύματος τα μελετήσαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

Τι συμβαίνει σ’ έναν αντιστάτη όταν διέρχεται από αυτόν ηλεκτρικό ρεύμα; 

 Όταν ένας αντιστάτης διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, τότε αυξάνεται η θερμοκρασία του. Το 

φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και ως φαινόμενο Joule (Τζάουλ). Η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται σε 

αύξηση της θερμικής του ενέργεια, αποτέλεσμα φαινομένου του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Από πού προέρχεται η θερμότητα του αντιστάτη; 

 Σε έναν αντιστάτη η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική. Η θερμότητα αυτή, στη συνέχεια 

μεταφέρεται στο περιβάλλον από τον αντιστάτη. 

 

Τι εφαρμογές έχει το φαινόμενο Joule; 

 Το φαινόμενο Joule συμβαίνει καθημερινά κατά την λειτουργία αρκετών συσκευών. Για παράδειγμα 

το φαινόμενο Joule έχει εφαρμογή στα παρακάτω: 

1. Λαμπτήρες Πυρακτώσεως 

2. Ηλεκτρική Κουζίνα ή Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 

3. Τηκόμενη Ασφάλεια 

 

Πως εμφανίζεται το φαινόμενο Joule σ’ έναν λαμπτήρα; 

 Αν η θερμοκρασία ενός μεταλλικού σύρματος αυξηθεί αρκετά, τότε το σύρμα φωτοβολεί. Μέρος 

της θερμικής ενέργειας μετατρέπεται σε φωτεινή. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως (δηλαδή οι κοινές λάμπες) 

χρησιμοποιούν αυτό το φαινόμενο (μαζί με το φαινόμενο Joule) προκειμένου να λειτουργήσουν. Στα άκρα 

του σύρματος εφαρμόζεται τάση ικανή να το θερμάνει στους 2.000 0C. Για να αντέξει τη θερμοκρασία αυτή, 
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το σύρμα είναι κατασκευασμένο από μέταλλα όπως το βολφράμιο. Επιπλέον τοποθετούμε το σύρμα σε 

χώρο όπου υπάρχει αδρανές αέριο ή σε κενό από αέρα προκειμένου να αποφύγουμε ανεπιθύμητες χημικές 

αντιδράσεις που θα οδηγήσουν στην διάλυσή του (οξείδωση). 

 

Πως εμφανίζεται το φαινόμενο Joule στην λειτουργία της ηλεκτρικής κουζίνας ή του θερμοσίφωνα; 

 Οι δύο αυτές ηλεκτρικές συσκευές αποτελούνται από πολλές αντιστάσεις. Όταν διαρρέονται από 

ρεύμα παράγεται θερμότητα που μεταφέρεται είτε προς το μαγειρικό σκεύος είτε το νερό αντίστοιχα. 

 

Τι ονομάζουμε βραχυκύκλωμα; 

 Η σύνδεση των πόλων μίας ηλεκτρικής πηγής με αγωγό πολύ μικρής αντίστασης μπορεί να έχει 

προκληθεί λόγω βλάβης της συσκευής ή από τυχαίο γεγονός. Η σύνδεση αυτή ονομάζεται βραχυκύκλωμα. 

Σε μία τέτοια περίπτωση η ένταση του ρεύματος θα γίνει αρκετά μεγάλη με αποτέλεσμα να δημιουργήσει 

πρόβλημα στο κύκλωμα που το διαρρέει. 

 

Πως εμφανίζεται το φαινόμενο Joule στην λειτουργία της τηκόμενης ασφάλειας; 

 Αν μία συσκευή έχει βραχυκυκλωθεί τότε η ένταση του ρεύματος είναι πάρα πολύ μεγάλη. 

Απόρροια αυτού είναι η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας στους αγωγούς που διαρρέονται από 

βραχυκυκλωμένο ρεύμα. Η θερμοκρασία αυτή είναι ικανή να προκαλέσει τήξη και καταστροφή της 

συσκευής. Για την αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχομένου χρησιμοποιούμε τις τηκόμενες ασφάλειες. Η 

λειτουργίας του στηρίζεται στο φαινόμενο Joule και ουσιαστικά είναι ένας αντιστάτης από εύτηκτο μέταλλο. 

Η τηκόμενη ασφάλεια διαρρέεται συνεχώς από ρεύμα κι όταν η θερμοκρασία ανέβει τόσο που να 

προκαλέσει τήξη του μετάλλου το κύκλωμα ανοίγει με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον ηλεκτρικό ρεύμα. 

Την ασφάλεια την συνδέουμε πάντα σε σειρά με την συσκευή που θέλουμε να προστατέψουμε. 

 

Πως μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει μία συσκευή και τη 

μετατρέπει σε ενέργεια άλλης μορφής; 

 Μία απλή σχέση που μπορεί να μας δώσει την ηλεκτρική ενέργεια σε έναν καταναλωτή (ηλεκτρική 

συσκευή) είναι η qVE  ή μπορούμε να γράψουμε tIVE  . Άρα η ηλεκτρική ενέργεια που 

καταναλώνεται σε έναν καταναλωτή είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα της συσκευής, την 

ένταση του ρεύματος που τη διαρρέει καθώς και το χρονικό διάστημα λειτουργίας της.  

 

Ποιες μονάδες χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια; 

 Η μονάδα της ηλεκτρικής ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι το 1 J όπως και κάθε μορφής 

ενέργειας.  
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Πως μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ μίας ηλεκτρικής συσκευής; 

 Όπως μάθαμε και στη Β’ Γυμνασίου ισχύς είναι η ενέργεια που καταναλώνει ένα σύστημα σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή ισχύει: IV
t

E
P 


. Μονάδα της ισχύος στο Διεθνές 

Σύστημα (S.I.) είναι το 1 W (βατ)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ταλαντώσεις 
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Τι ονομάζουμε περιοδική κίνηση; 

Περιοδική κίνηση ονομάζουμε μία κίνηση που επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Για 

παράδειγμα η κίνηση της Γης γύρω από το Ήλιο ή της Σελήνης γύρω από τη Γη. Συνηθισμένη μορφή 

περιοδικής κίνησης είναι η ομαλή κυκλική κίνηση. 

 

Τι ονομάζουμε ταλάντωση; 

 Ένα σώμα δεν είναι υποχρεωτικό  να κάνει ομαλή κυκλική κίνηση για να εκτελεί περιοδική κίνηση. 

Περιοδική κίνηση εκτελεί κι ένα εκκρεμές. Η διαφορά με την κίνηση της Γης και ενός εκκρεμούς είναι πως 

το εκκρεμές έχει κάποια ακραία σημεία της τροχιάς, δηλαδή φτάνει μέχρι ένα ύψος και ξαναγυρνά, ενώ η Γη 

επειδή έχει κλειστή τροχιά (κυκλική κίνηση) δεν έχει ακραίες θέσεις. Περιοδικές κινήσεις ανάμεσα σε δύο 

ακραία σημεία της τροχιάς του σώματος ονομάζονται ταλάντωση. 

 

Υπό ποιες προϋποθέσεις ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση; 

 Για να κατανοήσουμε καλύτερα την απάντηση θα χρησιμοποιήσουμε ένα ελατήριο. Το ελατήριο το 

τοποθετούμε κατακόρυφα με ακλόνητο το άνω άκρο. Στη συνέχεια τοποθετούμε ένα σώμα μάζας m, στο 

κάτω άκρο. Όταν τοποθετήσουμε το σώμα τότε το ελατήριο θα επιμηκυνθεί λόγω του βάρους της μάζας. 

Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι η δύναμη του ελατηρίου είναι ανάλογη της επιμήκυνσης. Αν έλξουμε προς τα 

κάτω το ελατήριο τότε η δύναμη του ελατηρίου θα αυξηθεί. Αν αφήσουμε ελεύθερο το σύστημα ελατήριο-

μάζα αυτό θα εκτελέσει ταλάντωση αφού η δύναμη του ελατηρίου θα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη (αφού 

θα μεταβάλλεται η επιμήκυνση) ενώ η δύναμη του βάρους είναι σταθερή. 

 

Ποια είναι η θέση ισορροπίας; 

 Στο προηγούμενο παράδειγμα όταν τοποθετήσουμε το σώμα στο ελατήριο αυτό στη 

πραγματικότητα θα κάνει μία σύνθετη κίνηση αρχικά και κάποια στιγμή θα ηρεμήσει και θα σταματήσει να 

κινείται. Η θέση αυτή ονομάζεται Θέση Ισορροπίας. Κάθε ταλάντωση πραγματοποιείται γύρω από τη θέση 

ισορροπίας και η δύναμη τείνει να το επαναφέρει σ’ αυτήν. 

 

Ποιες δυνάμεις μπορούν να προκαλέσουν ταλάντωση; 

 Ταλάντωση μπορεί να προκαλέσει το βάρος, η δύναμη που παραμορφώνει ένα ελατήριο, μία 

δύναμη που προκαλεί κάποιο ηλεκτρικό πεδίο και παράγει ρεύμα μεταβαλλόμενης έντασης. 
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Ποια μεγέθη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μία ταλάντωση; 

 Για να περιγράψουμε μία ταλάντωση χρησιμοποιούμε τα εξής τρία μεγέθη: τη περίοδο (Τ), τη 

συχνότητα (f) και το πλάτος (Α) 

 

Τι ονομάζουμε περίοδο; 

 Περίοδο ονομάζουμε το χρόνο που χρειάζεται ένα σώμα για να κάνει μία πλήρη ταλάντωση. 

Είναι δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για να μετακινηθεί από τη μία ακραία θέση να φθάσει στην άλλη και 

να επιστρέψει στην αρχική ακραία θέση. Μονάδα μέτρησης της περιόδου στο Διεθνές Σύστημα είναι το 1 s 

(δευτερόλεπτο). 

 

Τι ονομάζουμε συχνότητα; 

 Κάποιες φορές το σώμα που εκτελεί την ταλάντωση μπορεί να κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Σ’ αυτή 

την περίπτωση μας βολεύει να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο μέγεθος τη συχνότητα. Η συχνότητα είναι ο 

αριθμός των ταλαντώσεων,  N , που έχει εκτελέσει ένα σώμα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς 

το χρονικό διάστημα αυτό.,  t . Άρα θα ισχύει: 
t

N
f


  (1). Μονάδα μέτρησης της συχνότητας στο 

Διεθνές Σύστημα είναι το 1 Hz (χερτζ). 

 

Μπορούμε να συνδέσουμε τη συχνότητα με τη περίοδο; 

 Ένα σώμα εκτελεί μία ταλάντωση,  1N , σε μία περίοδο  Tt  . Άρα η τελευταία σχέση που 

είχαμε θα γίνει: 
T

f
1

 . Δηλαδή η συχνότητα είναι το αντίστροφο της περιόδου.  

 Ψάξτε να βρείτε πως ορίζεται πλέον το 1 δευτερόλεπτο. 

 

Τι ονομάζουμε πλάτος της ταλάντωσης; 

 Παραπάνω είπαμε τι είναι η Θέση Ισορροπίας. Είπαμε επίσης ότι υπάρχουν και οι δύο ακραίες 

θέσης της ταλάντωσης. Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας, δηλαδή την απόσταση που τη 

χωρίζει από τις δύο ακραίες θέσεις, την ονομάζουμε πλάτος της ταλάντωσης. 

 

Τι είναι το απλό εκκρεμές; 

 Είναι η πιο απλή πειραματική διάταξη που μπορούμε να έχουμε για να μελετήσουμε την 

ταλάντωση. Αποτελείται από ένα νήμα μήκους l και ένα σώμα μάζας m. Το ένα άκρο του νήματος είναι 
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στερεωμένο σε σταθερό σημείο, το έχουμε τοποθετήσει κατακόρυφα και στο κάτω άκρο τοποθετούμε το 

σώμα. 

 

Από ποια μεγέθη εξαρτάται η περίοδος της ταλάντωσης του απλού εκκρεμούς; 

 Πειραματικά έχει προκύψει ότι η περίοδος είναι ανεξάρτητη: 

1. της μάζας του σώματος που ταλαντώνεται 

2. από το πλάτος, δηλαδή δεν επηρεάζεται από την αρχική εκτροπή του νήματος από την 

κατακόρυφη θέση 

ενώ εξαρτάται από: 

1. από το μήκος του νήματος 

2. από το τόπο που εκτελείται το πείραμα. Όσο πιο κοντά στον ισημερινό βρισκόμαστε 

τόσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος. Αν βρισκόμασταν στη Σελήνη η περίοδος θα είναι 2,5 

φορές μεγαλύτερη. 

 

Ποια είναι η ενέργεια μίας ταλάντωσης; 

 Παραπάνω μάθαμε ότι για να εκτελέσει ένα σώμα ταλάντωση πρέπει να του ασκήσουμε μία δύναμη 

(να το εκτρέψουμε από τη Θέση Ισορροπίας). Η δύναμη αυτή προσφέρει ενέργεια στο σώμα η οποία 

αποθηκεύεται με τη μορφή δυναμικής ενέργειας. Όταν ξεκινήσει το σώμα να εκτελεί την ταλάντωση αφού 

κινείται θα υπάρχει και κινητική ενέργεια. Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης είναι το άθροισμα αυτών των 

δύο κάθε χρονική στιγμή. 

 

Ποιες μεταβολές υπάρχουν στην ενέργεια της ταλάντωσης; 

 Θεωρούμε αρχικά ένα σώμα που εκτελεί ταλάντωση στην ακραία θέση. Εκεί αρχικά είναι ακίνητο 

άρα η κινητική ενέργεια είναι μηδέν και όλη του η ενέργεια είναι δυναμική.  Το σώμα ξεκινά να κινείται άρα 

η κινητική ενέργεια πλέον δεν είναι μηδέν. Για να παραμείνει σταθερή η ολική ενέργεια η δυναμική θα 

πρέπει να μειωθεί. Κάποια στιγμή η κινητική ενέργεια θα γίνει μέγιστη και η δυναμική μηδέν. Κάτι τέτοιο 

θα συμβεί στη Θέση Ισορροπίας. Όταν το σώμα περάσει από τη Θέση Ισορροπίας τότε η κινητική θα 

αρχίσει να μειώνεται και να αυξάνεται η δυναμική ενέργεια. Όταν το σώμα φτάσει στην άλλη ακραία θέση η 

δυναμική θα έχει γίνει μέγιστη ενώ η κινητική θα είναι πάλι μηδέν.  

 Επομένως κατά τη διάρκεια μίας ταλάντωσης πραγματοποιείται περιοδικά μετατροπή της 

δυναμικής ενέργειας σε κινητική και αντίστροφα. Επιπλέον η περίοδος αυτής της ταλάντωσης είναι ο μισός 

από την περίοδο της ταλάντωσης του σώματος. 
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Μία ταλάντωση μπορεί να διαρκέσει για πάντα; 

 Στον κόσμο που ζούμε υπάρχουν τριβές. Άρα η μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης λόγω των 

τριβών θα μειώνεται στην πραγματικότητα αντί να παραμένει σταθερή αφού η δύναμη τριβής θα μετατρέπει 

μέρος της ενέργειας σε θερμότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μείωση του πλάτους της ταλάντωσης και 

τελικά η παύση της κίνησης του σώματος. 

 

Ασκήσεις 

Θεωρία 

1.  Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

i. Περιοδική κίνηση ονομάζουμε μία κίνηση που ………………….. σε ……. χρονικά 

……………………. Συνηθισμένη μορφή ……………………… κίνησης είναι η 

……………………………………….. (3 λέξεις).  

ii. Περιοδικές κινήσεις ανάμεσα σε ……………………………(3 λέξεις) της τροχιάς του σώματος 

ονομάζονται …………………… Κάθε ταλάντωση πραγματοποιείται γύρω από τη 

……………………..…….. (2 λέξεις) και η δύναμη τείνει να το ………………………. σ’ αυτήν. 

iii. Ταλάντωση μπορεί να προκαλέσει το ………………. ή η δύναμη που ……………………. ένα 

ελατήριο. 

iv. Για να περιγράψουμε μία ταλάντωση χρησιμοποιούμε τη …………………, τη 

………………………. και το …………………….. 

v. Περίοδο ονομάζουμε ……………….. που χρειάζεται ένα σώμα για να κάνει 

…………………………………………..(3 λέξεις). 

vi. Η …………………….. είναι …………………. των ταλαντώσεων,  N , που έχει εκτελέσει ένα 

σώμα σε ένα ………………………………….. (3 λέξεις) προς το χρονικό αυτό διάστημα  t . Η 

συχνότητα είναι ……………………. της περιόδου.  

vii. Η ……………… απομάκρυνση από τη θέση …………………, την ονομάζουμε 

…………………………………..(3 λέξεις) 

viii. Το …………………………………… (2 λέξεις) είναι η πιο απλή πειραματική διάταξη που 

μπορούμε να έχουμε για να μελετήσουμε την …………….. Έχουμε τοποθετήσει ένα …………. 

κατακόρυφα και στο κάτω άκρο τοποθετούμε ένα ………….. Πειραματικά έχει προκύψει ότι η 

περίοδος είναι ……………. από τη …………….. του σώματος και από το ……………., ενώ 

…………….. από το …………… του νήματος και από ………….. που εκτελείται το πείραμα.  
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ix. Η δύναμη της ταλάντωσης προσφέρει ………….. στο σώμα η οποία αποθηκεύεται με τη μορφή 

………………………..(2 λέξεις) Όταν ξεκινήσει το σώμα να εκτελεί την ταλάντωση, αφού κινείται 

θα υπάρχει και ………………………... Η …………………………. (2 λέξεις) της ταλάντωσης 

είναι το …………………………. αυτών των δύο κάθε χρονική στιγμή. 

 

2.  Να αναπτύξετε εν συντομία τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Ποια κίνηση ονομάζουμε περιοδική; Να δώσετε κάποια παραδείγματα. 

 

2. Τι είναι η ταλάντωση; Ποια είναι η πιο απλή διάταξη που εκτελεί ταλάντωση; 

 

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εκτελέσει ένα σώμα ταλάντωση; 

 

4. Τι ονομάζουμε θέση ισορροπίας; 

 

5. Ποιες δυνάμεις προκαλούν την ταλάντωση; 

 

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη κάθε ταλάντωσης; Πείτε τι πληροφορίες γνωρίζετε για το 

κάθε μέγεθος. 

 

7. Ποια μεγέθη παίζουν ρόλο στην περίοδο του απλού εκκρεμούς; 

 

8. Ποια μεγέθη δε παίζουν ρόλο στην περίοδο του απλού εκκρεμούς; 

 

9. Τι γνωρίζετε για την ενέργεια στην ταλάντωση; 

 

 

3. Τις παρακάτω προτάσεις να τις χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

1. Η περιοδική κίνηση δεν επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

2. Ταλάντωση, είναι η περιοδική κίνηση που γίνεται σε μία ευθεία γραμμή, π.χ. η κίνηση του 

ελατηρίου. 

3. Ταλάντωση, ορίζεται η περιοδική κίνηση που έχει θέση ισορροπίας. 

4. Ταλάντωση, είναι η περιοδική κίνηση που γίνεται μεταξύ δύο ακραίων θέσεων. 

5. Για να εκτελέσει ένα σώμα ταλάντωση πρέπει μία δύναμη να προσπαθεί να το επιστρέψει στη θέση 

ισορροπίας. 

6. Για να περιγράψουμε μία ταλάντωση χρειαζόμαστε το πλάτος, την περίοδο και την συχνότητα. 

7. Περίοδος είναι ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα για να μεταβεί από την θέση ισορροπίας στην 

ακραία. 

8. Η συχνότητα είναι πολλαπλάσιο της περιόδου. 

9. Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος. 

10. Η περίοδος του απλού εκκρεμούς εξαρτάται από τη μάζα που ταλαντώνεται. 
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11. Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι δυναμική και κινητική. 

12. Μία ταλάντωση μπορεί να εκτελείται για πάντα. 

 

Προβλήματα 

 

 

1. Ένα σώμα συνδεδεμένο σε ελατήριο εκτελεί ταλάντωση. Σε μία περίοδο το σώμα καλύπτει 

συνολική απόσταση 2m. Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης; 

 

2. Ένα σώμα συνδεδεμένο σε ελατήριο εκτελεί ταλάντωση. Σε δύο περιόδους το σώμα καλύπτει 

συνολική απόσταση 2m. Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης; 

 

3. Ένα σώμα εκτελεί 30 ταλαντώσεις σε 0.3s. Να υπολογίσετε: 

a. Την συχνότητα της ταλάντωσης. 

b. Την περίοδο της ταλάντωσης. 

 

4. Ένα σώμα που εκτελεί ταλάντωση για να μεταβεί από τη θέση ισορροπίας στην ακραία 

χρειάζεται 0.5s. Να υπολογίσετε: 

a. Την περίοδο της ταλάντωσης. 

b. Την συχνότητα της ταλάντωσης. 

 

5. Ένα σώμα εκτελεί 360 ταλαντώσεις σε 5 min. Να υπολογίσετε: 

a. Την περίοδο της ταλάντωσης. 

b. Την συχνότητα της ταλάντωσης. 

 

6. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση με συχνότητα Hzf 50 . Να υπολογίσετε: 

a. Τον χρόνο για να εκτελέσει 100 ταλαντώσεις. 

b. Την περίοδο της ταλάντωσης. 

 

7. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση. Σε χρόνο min3t έχει κάνει 3.600 ταλαντώσεις. Να 

υπολογίσετε: 

a. Την συχνότητα του 

b. Την περίοδο του 

 

8. Θέτουμε σε κίνηση ένα απλό εκκρεμές. Για να μεταβεί από τη μία ακραία θέση στην άλλη 

χρειάζεται χρόνο st 5.2 . Να υπολογίσετε: 

a. Την περίοδο και τη συχνότητα του εκκρεμούς 

b. Αν διπλασιάσουμε τη μάζα να υπολογίσετε την νέα περίοδο και τη νέα συχνότητα. 
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9. Εκτελούμε τα εξής δύο πειράματα με ένα σώμα που εκτελεί ταλάντωση. Αρχικά το θέτουμε σε 

κίνηση και χρειάζεται, για να μεταβεί από τη θέση ισορροπίας στην ακραία, χρόνο st 5.0 . 

Στη συνέχεια και αφού κάνει κάποιες επαναλήψεις το σταματάμε για να εκτελέσουμε το δεύτερο 

πείραμα. Θέτουμε το σώμα σε κίνηση και βλέπουμε ότι κάνει 20 πλήρεις ταλαντώσεις σε 4s. Να 

υπολογίσετε: 

a. Την περίοδο και τη συχνότητα σε κάθε πείραμα. 

b. Σε ποια περίπτωση το σώμα κινείται πιο γρήγορα; 

 

10. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση. Όταν το σώμα βρίσκεται στην ακραία θέση, έχει δυναμική 

ενέργεια  JU 20 . Να υπολογίσετε: 

a. Την ολική ενέργεια της ταλάντωσης 

b. Την κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση ισορροπίας 

c. Την δυναμική ενέργεια όταν η κινητική είναι τα ¾ της ολικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Κύματα 
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Τι ονομάζουμε κύμα; 

Το κύμα είναι μία διαταραχή που μεταδίδεται στο χώρο. Δηλαδή το μέσο μέσα στο οποίο 

διαδίδεται το κύμα πλέον δεν είναι σε κατάσταση ηρεμίας αλλά ταξιδεύει ενέργεια μέσα σ’ αυτό. Ένα απλό 

παράδειγμα είναι το κύμα της θάλασσας. 

 

Τι μεταφέρεται μέσω ενός κύματος; 

 Ένα κύμα μεταφέρει ενέργεια και ορμή (έννοια που θα μάθετε στο λύκειο). Προσοχή όμως, το 

κύμα δεν μεταφέρει ύλη.  

 

Ποια κύματα ονομάζουμε μηχανικά; 

 Τα κύματα που μεταφέρουν μηχανική ενέργεια ονομάζονται μηχανικά. Το υλικό μέσα στο οποίο 

διαδίδονται το ονομάζουμε μέσο διάδοσης.  

 

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουμε τα μηχανικά κύματα;  

Τα μηχανικά κύματα μπορούμε να χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες βάση του τρόπου διάδοσης. Στα 

εγκάρσια και τα διαμήκη. Επιπλέον μία ειδική κατηγορία είναι τα επιφανειακά κύματα.  

 

Ποια κύματα ονομάζουμε εγκάρσια; 

 Τα κύματα τα οποία διαδίδονται κάθετα στη διεύθυνση 

διάδοσης τα ονομάζουμε εγκάρσια. Τα κύματα αυτά δημιουργούν 

όροι και κοιλάδες, δηλαδή υψώματα και βαθουλώματα όπως 

φαίνεται και στην εικόνα δίπλα. Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται 

στα στερεά. 

 

Ποια κύματα χαρακτηρίζουμε ως επιφανειακά; 

 Τα επιφανειακά κύματα είναι τα κύματα που δημιουργούνται στην επιφάνεια ενός υγρού. Τα κύματα 

αυτά διαδίδονται κυκλικά και είναι μίγμα εγκάρσιων και διαμηκών κυμάτων 

 

 

 



 

  

Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 47 

 

Πως παράγονται τα κύματα; 

 Για να παραχθεί ένα κύμα αρκεί να υπάρξει μία διαταραχή στο μέσο από μία πηγή. Το κύμα που θα 

παραχθεί θα μεταφέρει ενέργεια αλλά όχι ύλη. Δηλαδή μεταδίδεται ενέργεια από το ένα μόριο της ύλης στο 

άλλο χωρίς όμως να αλλάζει θέση. Τα μόρια εκτελούν μία ταλάντωση γύρω από ένα σημείο. 

 

Ποια μεγέθη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα κύμα; 

 Για να περιγράψουμε ένα κύμα χρησιμοποιούμε τα εξής μεγέθη: τη περίοδο (Τ), τη συχνότητα 

(f), το πλάτος (Α), την ταχύτητα διάδοσης του κύματος (u) και το μήκος κύματος. Η περ 

 

Τι ονομάζουμε περίοδο, συχνότητα και πλάτος; 

 Τα μεγέθη αυτά τα περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τα υλικά σημεία του μέσου (πχ. τα 

μόρια) εκτελούν μία ταλάντωση οπότε ξέρουμε τι είναι η περίοδος, η συχνότητα και το πλάτος. 

 

Τι ονομάζουμε μήκος κύματος; 

 Σ’ ένα εγκάρσιο κύμα σχηματίζονται όρη και κοιλάδες. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορών ή 

κοιλάδων ονομάζεται μήκος κύματος. 

 

 Επίσης τα διαμήκη κύματα σχηματίζονται πυκνώματα και αραιώματα. Η απόσταση μεταξύ δύο 

διαδοχικών πυκνωμάτων ή αραιωμάτων ονομάζεται μήκος κύματος. 

 

Από τι εξαρτάται η ενέργεια του κύματος; 

  Η ενέργεια του κύματος εξαρτάται από την τιμή που έχει το πλάτος του κύματος. Όσο μεγαλώνει 

το μήκος μεγαλώνει και η ενέργεια που μεταφέρεται.  

 

Ποιος είναι ο θεμελιώδης νόμος της κυματικής; 

 Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος σ’ ένα μέσο ισούται με το γινόμενο της συχνότητάς του επί 

το μήκος κύματος. Η πρόταση αυτή είναι γνωστή κι ως θεμελιώδης νόμος της κυματικής. Μαθηματικά τα 

παραπάνω περιγράφονται από τη σχέση:  fu  
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Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης του κύματος; 

 Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης. Στο ίδιο 

μέσο τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μικρότερη ταχύτητα. 

 

Ποια κύματα χαρακτηρίζουμε ως ηχητικά; 

 Οι ταλαντώσεις των σωμάτων στον αέρα παράγουν διαμήκη μηχανικά κύματα, τα οποία 

ονομάζουμε ηχητικά. Τα ηχητικά κύματα έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα διαμήκη 

κύματα. 

 

Πως παράγονται τα ηχητικά κύματα; 

 Ένα σώμα ταλαντώνεται στον αέρα. Με την κίνησή του αυτή αλληλεπιδρά με τα μόρια του αέρα και 

προκαλεί την κίνησή τους. Τα μόρια του αέρα δημιουργούν πυκνώματα και αραιώματα και η πίεση του αέρα 

μεταβάλλεται περιοδικά, παίρνει δηλαδή διάφορες τιμές γύρω από την τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Μέσω των αλληλεπιδράσεων αυτών μεταφέρεται ενέργεια από μόριο σε μόριο. 

 

Ποια ηχητικά κύματα αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί; 

 Ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ηχητικά κύματα με συχνότητα από Hz20  ως και kHz20 . Τα 

κύματα αυτά ονομάζονται και ήχος. 

 

Τι ονομάζουμε υπέρηχο και τι υπόηχο; 

 Ηχητικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη των kHz20 ονομάζεται υπέρηχος ενώ αν η συχνότητα 

του κύματος είναι μικρότερη των Hz20 τότε ονομάζεται υπόηχος. 

 

Ποια είναι τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου; 

 Τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι αυτά που συνδέονται με τον τρόπο αντίληψης του 

ήχου. Δηλαδή είναι το ύψος, η ακουστότητα και η χροιά.  Η ένταση και η συχνότητα δεν μας επηρεάζουν 

τον τρόπο αντίληψης του ήχου και για αυτό ονομάζονται αντικειμενικά χαρακτηριστικά. 

 

Τι ονομάζουμε ύψος του ήχου; 

 Ύψος του ήχου ονομάζουμε το υποκειμενικό χαρακτηριστικό βάσει του οποίου χαρακτηρίζουμε 

έναν ήχο ως οξύ ή βαρύ, υψηλό ή χαμηλό. Το ύψος καθορίζεται από την συχνότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η συχνότητα τόσο μεγαλύτερο είναι και το ύψος. 
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Τι είναι η ακουστότητα του ήχου; 

 Ακουστότητα του ήχου ονομάζουμε το υποκειμενικό χαρακτηριστικό βάσει του οποίου 

χαρακτηρίζουμε έναν ήχο ως ισχυρό, λιγότερο ισχυρό κλπ. Η ακουστότητα καθορίζεται από την ένταση, 

δηλαδή την ενέργεια που φθάνει στο αυτί μας. 

 

Τι είναι η κλίμακα ντεσιμπέλ; 

 Είναι μία κλίμακα που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τη στάθμη της έντασης του ήχου. 

Βασίζεται στις μεταβολές της πίεσης στον αέρα.  Τα 0dB αντιστοιχεί σε ένα ήχο που μόλις ακούγεται ενώ 

στο 120dB προκαλούν πόνο στα αυτιά. 

 

Τι είναι η χροιά του ήχου; 

 Χροιά του ήχου ονομάζουμε το υποκειμενικό χαρακτηριστικό βάσει του οποίου διακρίνουμε της 

πηγές των ήχων. Μέσω της χροιάς μπορούμε να διακρίνουμε την πηγή εκπομπής δύο ήχων με ίδιο ύψος και 

ίδια ακουστότητα. Η χροιά καθορίζεται από τη μορφή που έχει η κυματομορφή του ήχου. 

 

Ασκήσεις 

 

Θεωρία 

  

1. Να απαντήσετε εν συντομία τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Τι ονομάζουμε μηχανικό κύμα; Τι γνωρίζετε για αυτά; 

 

2. Ποια είδη κύματος γνωρίζετε; Με πιο κριτήριο γίνεται η κατηγοριοποίηση τους; 

 

3. Αναφέρετε τις διαφορές που έχουν το εγκάρσιο και το διαμήκες κύμα. 

 

4. Με πιο τρόπο παράγεται ένα κύμα; 

 

5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος; Αναφέρετε αναλυτικά τι γνωρίζετε για 

αυτά τα μεγέθη. 

 

6. Πως δημιουργούνται τα ηχητικά κύματα; Σε ποια κατηγορία εμπίπτουν;  

 

7. Ποια είναι τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου; Επεξηγείστε εν συντομία το καθένα. 
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Προβλήματα 

1. Ένα εγκάρσιο κύμα διαδίδεται σε ελαστικό μέσο με ταχύτητα smu /2 . Το κύμα καλύπτει 

απόσταση cmx 40 σε μία περίοδο. Να υπολογίσετε: 

a. Το μήκος κύματος 

b. Την συχνότητα του κύματος. 

2. Δύο κύματα διαδίδονται στο ίδιο μέσο. Το πρώτο έχει μήκος κύματος m8.01  και καλύπτει 

απόσταση mx 2,1  σε χρόνο st 3 . Το δεύτερο έχει περίοδος sT 5.2 και σε χρόνο st 5 έχει 

καλύψει απόσταση mx 5.0 . Να υπολογίσετε: 

a. Το μήκος κύματος, τη συχνότητα και την περίοδο για κάθε κύμα 

b. Την ταχύτητα διάδοσης για τα δύο κύματα. 

c. Αν το ένα κύμα γνωρίζουμε ότι είναι εγκάρσιο και το άλλο διαμήκες, να πείτε ποιο είναι το 

διαμήκες και ποιο το εγκάρσιο. 

 

3. Στο δίπλα γράφημα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός κύματος για τη χρονική στιγμή st 3.0 Να 

υπολογίσετε: 

a. Το μήκος κύματος και το πλάτος 

b. Τη περίοδο και τη συχνότητα του κύματος 


