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ΠΡΟΛΟΓΟσ
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Κάθε κεφάλαιο περιέχει:
• αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων, 

η οποία συνοδεύεται από εικόνες και σχήματα,
• λυμένα παραδείγματα,
• ερωτήσεις κλειστού τύπου,
• ερωτήσεις ανάπτυξης,
• άλυτες ασκήσεις και προβλήματα,
• κριτήρια αξιολόγησης.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις των ερωτήσεων – ασκήσεων 
και των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και οι λύσεις των ερωτήσεων – ασκή-
σεων του σχολικού βιβλίου.

Ελπίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα πετύχει το σκοπό της, να κάνει δηλαδή 
θαυμαστό τον κόσμο της Φυσικής, το βιβλίο παραδίδεται στους μαθητές και 
στους συναδέλφους καθηγητές.

H συγγραφέας

Στην οικογένειά μου, για τη στήριξή τους…
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1.1 Γνωριμια με την ηλεκτρικη Δύναμη

ΘΕΩΡΙΑ
1. Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρισμένα; Ποια δύναμη ονομάζεται ηλε-
κτρική; 
Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την ιδιό-
τητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά αντικείμενα όταν τα τρίψουμε με κάποιο 
άλλο σώμα (π.χ. μάλλινο ή μεταξωτό ύφασμα), λέμε ότι είναι ηλεκτρισμένα.

Η δύναμη που ασκείται μεταξύ των ηλεκτρισμένων σωμάτων ονομάζεται 
ηλεκτρική. Τέτοια δύναμη ασκείται όταν, για παράδειγμα, βγάζοντας το μάλ-
λινο πουλόβερ μας τον χειμώνα, παράγεται σπινθήρας.

Ο Θαλής ο Μιλήσιος (6ος αιώνας π.Χ.) παρατήρησε ότι, 
όταν το ήλεκτρο (κεχριμπάρι) τριφθεί με μάλλινο ύφασμα, 
αποκτά την ιδιότητα να έλκει ελαφριά αντικείμενα (τρίχες, 
φτερά κ.ά.)

2. Τι είναι το ηλεκτρικό εκκρεμές;
Είναι ένα όργανο με το οποίο μπορούμε να διαπι-
στώσουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο.

Ένα απλό ηλεκτρικό εκκρεμές αποτελείται από:
 μια κλωστή,
 ένα μπαλάκι από φελιζόλ.

Αν το σώμα έλκει το μπαλάκι και το εκτρέπει από την 
αρχική του θέση, τότε το σώμα αυτό είναι ηλεκτρι-
σμένο.

3. Ποιες είναι οι ιδιότητες της ηλεκτρικής δύναμης;
Οι ιδιότητες της ηλεκτρικής δύναμης είναι οι εξής:
 Η ηλεκτρική δύναμη ασκείται σε διαφορετικά σώματα από ό,τι η μαγνητι-

κή. Ένας μαγνήτης δεν έλκει το μπαλάκι του ηλεκτρικού εκκρεμούς, έλκει 
όμως αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα, π.χ., από σίδηρο (όπως μια 
σιδερένια σφαίρα). 

 Οι ηλεκτρικές δυνάμεις με τις οποίες αλληλεπιδρούν δύο ηλεκτρισμένα 
σώματα άλλοτε είναι ελκτικές και άλλοτε απωστικές.
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Για παράδειγμα, δύο όμοια ηλεκτρισμένες σφαίρες (π.χ. δύο γυάλινες σφαί-
ρες) απωθούνται, ενώ δύο  διαφορετικά ηλεκτρισμένες σφαίρες (μια γυάλινη 
και μια πλαστική) έλκονται.

+ + – – + –

 Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από απόσταση. 
Η χτένα έλκει τα χαρτάκια από μικρή απόσταση. Η  
ηλεκτρική δύναμη που ασκεί ο χάρακας στα χαρ-
τάκια δρα από απόσταση.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ερωτησεισ Θεωριασ

Ερωτήσεις «σωστού-Λάθους»
Να σημειώσετε με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι σωστό 
και με Λ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι λάθος.

1. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ των ηλεκτρισμένων σωμάτων ονομάζεται 
ηλεκτρική.

2. Το ηλεκτρικό εκκρεμές είναι ένα όργανο με το οποίο μπορούμε να διαπι-
στώσουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο.

3. Η ηλεκτρική δύναμη ασκείται μεταξύ όμοιων σωμάτων.

4. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από απόσταση.

5. Δύο όμοιες σφαίρες έλκονται, ενώ δύο διαφορετικές σφαίρες απωθούνται.

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού
Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις: 

1. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ των ηλεκτρισμένων σωμάτων ονομάζεται 
………………. .

2. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις με τις οποίες αλληλεπιδρούν δύο ηλεκτρισμένα 
σώματα άλλοτε είναι ……………….. και άλλοτε ……………………. .

3. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από …………………….. .

4. Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την 
ιδιότητα να ασκούν ………………… σε ελαφρά αντικείμενα, ονομάζονται 
……………….. .

5. Η ηλεκτρική δύναμη ασκείται σε ………………… σώματα από ό,τι η μα-
γνητική.
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Ερωτήσεις ανάπτυξης
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποια σώματα ονομάζουμε ηλεκτρισμένα; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα.

2. Από τι αποτελείται ένα απλό ηλεκτρικό εκκρεμές; Να περιγράψετε  τον 
τρόπο λειτουργίας του.

3. Ποιες είναι οι ιδιότητες της ηλεκτρικής δύναμης;

4. Τι θα συμβεί αν φέρουμε δύο όμοιες σφαίρες τη μία κοντά στην άλλη;

5. Τι θα συμβεί αν φέρουμε δύο διαφορετικές σφαίρες τη μία κοντά στην άλλη;

1.2 το ηλεκτρικο Φορτιο

ΘΕΩΡΙΑ
1. Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο; Πώς συμβολίζεται και ποια είναι η μονάδα 
μέτρησής του στο S.I.; 

Η ύλη έχει μια ιδιότητα που τη συνδέουμε με ένα φυσικό μέγεθος, το ηλεκτρι-
κό φορτίο.

 Το ηλεκτρικό φορτίο συμβολίζεται με το γράμμα q ή Q.
 Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο Διεθνές Σύστημα Μο-

νάδων (S.I.) ονομάζεται Κουλόμπ (Coulomb). Το 1 C είναι πολύ μεγάλη 
μονάδα φορτίου.

Γι’ αυτό, στις εφαρμογές χρησιμοποιούμε υποπολλαπλάσια του 1 C.

υΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑσιΑ ηΛΕκΤΡικΟυ φΟΡΤιΟυ 
1 mC = 1 ∙ 10−3 C 1 μC = 1 ∙ 10−6 C
1 nC = 1 ∙ 10−9 C 1 pC = 1 ∙ 10−12 C

2. Ποια είναι τα είδη του ηλεκτρικού φορτίου; Πότε λέμε ότι ένα σώμα είναι 
θετικά φορτισμένο και πότε ότι είναι αρνητικά φορτισμένο; 
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη φορτίου, το θετικό και το αρ-
νητικό.

Θετικά φορτισμένα  Αυτά που είναι όμοια φορτισμένα 
με μία γυάλινη ράβδο που τρίψαμε με μεταξωτό ύφασμα.
Αρνητικά φορτισμένα  Αυτά που είναι όμοια φορτισμένα 
με μία πλαστική ράβδο που τρίψαμε με μάλλινο ύφασμα.
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3. Πώς μετράμε το ηλεκτρικό φορτίο;
Τρίβουμε μια πλαστική σφαίρα στο ρούχο μας  
και τη φέρνουμε κοντά στο σφαιρίδιο του εκκρε-
μούς. Τότε, αυτό εκτρέπεται. Αν τρίψουμε πιο 
έντονα τη σφαίρα, θα παρατηρήσουμε ότι το 
σφαιρίδιο του εκκρεμούς εκτρέπεται περισσότε-
ρο, άρα η ηλεκτρική δύναμη είναι μεγαλύτερη. 
Συμπεραίνουμε ότι το πλαστικό σφαιρίδιο απέ-
κτησε περισσότερο ηλεκτρικό φορτίο. 

Η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί (ή ασκείται σε) ένα φορτισμένο σώμα είναι 
ανάλογη του ηλεκτρικού του φορτίου.

4. Πότε ένα σώμα λέμε ότι είναι ηλεκτρικά ουδέτερο;
Όταν το συνολικό φορτίο ενός ή περισσότερων σωμάτων είναι ίσο με το μηδέν, 
τότε το σώμα ή το σύνολο των σωμάτων ονομάζεται ηλεκτρικά ουδέτερο.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ερωτησεισ Θεωριασ

Ερωτήσεις «σωστού-Λάθους»
Να σημειώσετε με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι σωστό 
και με Λ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι λάθος.

1. Το ηλεκτρικό φορτίο συμβολίζεται με το 1 C. 

2.  Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο Διεθνές Σύστημα Μονά-
δων είναι το 1 μC.

3.  Επειδή το 1 C είναι πολύ μικρή μονάδα μέτρησης, χρησιμοποιούμε πολ-
λαπλάσιά του.

4. Υπάρχουν τρία είδη φορτίου: το θετικό, το αρνητικό και το ουδέτερο.

5.  Όταν το συνολικό φορτίο ενός σώματος είναι ίσο με το μηδέν, τότε το 
σώμα ονομάζεται ηλεκτρικά ουδέτερο.

6.  Η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί (ή ασκείται σε) ένα φορτισμένο σώμα είναι 
ανάλογη του ηλεκτρικού του φορτίου.

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού
Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις:

1.  Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο Διεθνές Σύστημα Μονά-
δων ονομάζεται ……………. (…………….).

2.  Υπάρχουν τουλάχιστον ………… διαφορετικά είδη φορτίου, το 
………………. και το ……………….. .
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3.  Η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί (ή ασκείται σε) σε ένα φορτισμένο σώμα 
είναι ……………του ηλεκτρικού του φορτίου.

4. Το ηλεκτρικό φορτίο συμβολίζεται με το γράμμα …………. .

Ερωτήσεις ανάπτυξης
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.  Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο Διεθνές Σύστη-
μα Μονάδων (S.I.); Ποια υποπολλαπλάσια του 1 C γνωρίζετε; 

2. Ποια είναι τα είδη του ηλεκτρικού φορτίου;

3.  Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο φορτισμένων σωμάτων;

4. Πότε ένα σώμα λέμε ότι είναι ηλεκτρικά ουδέτερο;

ασκησεισ 

1.  Να μετατρέψετε τις παρακάτω μονάδες μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου 
σε Κουλόμπ:

 α. 2 mC   β. 4 μC   γ. 6 nC   δ. 2,5 pC

2.  Να μετατρέψετε τις παρακάτω μονάδες μέτρησης του ηλεκτρικού φορ-
τίου Q:

 α. 2 mC = ……… μC   β. 3 μC = …….. nC  
 γ. 9 nC = ……. mC    δ. 24 pC = …….. μC

1.3 το ηλεκτρικο φορτιο στο Εσωτερικο τού Ατομού

ΘΕΩΡΙΑ
1. Ποια είναι η δομή του ατόμου σύμφωνα με το πρότυπο του Borh;
Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο Borh:  

  Κάθε άτομο αποτελείται από έναν πυρήνα γύρω από τον οποίο περιφέρο-
νται τα ηλεκτρόνια. Ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια είναι φορτισμένα σωμα-
τίδια: ο πυρήνας έχει θετικό φορτίο, ενώ κάθε ηλεκτρόνιο αρνητικό.

 Οι πυρήνες αποτελούνται από πρωτόνια και νετρόνια.
 Το πρωτόνιο και το νετρόνιο έχουν σχεδόν ίσες μάζες.
  Το πρωτόνιο είναι θετικά φορτισμένο, ενώ το νετρόνιο δεν έχει φορτίο, 

δηλαδή είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.
  Το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο έχουν αντίθετα φορτία ακριβώς ίδιου 

όμως μεγέθους: το φορτίο του πρωτονίου είναι +1,6 ∙ 10−19 C, ενώ του 
ηλεκτρονίου είναι –1,6 ∙ 10−19 C (στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο). 
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  Ο αριθμός των πρωτονίων του άτομου είναι ίσος με τον αριθμό των ηλε-
κτρονίων του. Επομένως, το ολικό φορτίο του ατόμου είναι ίσο με το μη-
δέν και το άτομο λέμε ότι είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.

  Είναι, ωστόσο, δυνατόν ένα άτομο να προσλάβει ή να αποβάλει ένα ή 
περισσότερα ηλεκτρόνια. Τότε, παύει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και ονο-
μάζεται ιόν.

2. Τι είναι τα ιόντα;
Σε ένα άτομο ο αριθμός των πρωτονίων στον πυρήνα του είναι ίσος με τον 
αριθμό των ηλεκτρονίων. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, όμως, ένα άτομο 
μπορεί να προσλάβει ή να αποβάλει ηλεκτρόνια. Τότε, παύει να είναι ηλε-
κτρικά ουδέτερο, αποκτά φορτίο και ονομάζεται ιόν.

Iόν

Αν από το άτομο φύγουν ηλε-
κτρόνια, το ιόν φορτίζεται θε-
τικά και ονομάζεται κατιόν.

Αν το άτομο πάρει ηλεκτρό-
νια, το ιόν φορτίζεται αρνη-
τικά και ονομάζεται ανιόν.

3. Πώς αποκτούν τα σώματα ηλεκτρικό φορτίο;
Η φόρτιση των σωμάτων γίνεται με τη μετακίνηση ηλεκτρονίων. Τα πρωτόνια δεν 
μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, γιατί έχουν μεγάλη μάζα και βρίσκονται παγι-
δευμένα στον πυρήνα. Γι’ αυτό, τα ηλεκτρόνια είναι αυτά που μετακινούνται.

Αρνητικό φορτίο  αποκτά ένα σώμα όταν προσλαμβάνει ηλε-
κτρόνια, έχει δηλαδή πλεόνασμα ηλεκτρονίων.
Θετικό φορτίο  αποκτά ένα σώμα όταν αποβάλλει ηλεκτρόνια, 
έχει δηλαδή έλλειμμα ηλεκτρονίων.

4. Ποιες είναι οι ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου;
Δύο είναι οι ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου:
α. η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου
Τα ηλεκτρόνια ούτε παράγονται ούτε καταστρέφονται. Απλώς μετακινούνται. 
Επομένως, ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων δεν μεταβάλλεται, με απο-
τέλεσμα το ολικό φορτίο να διατηρείται σταθερό.

β. η κβάντωση
Ένα ηλεκτρόνιο δεν είναι δυνατόν να διαιρεθεί. Συνεπώς, το ηλεκτρικό φορ-
τίο κάθε φορτισμένου σώματος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους 
φορτίου του ηλεκτρονίου. Το ηλεκτρικό φορτίο εμφανίζεται σε «πακετάκια» 
τα οποία ονομάζουμε κβάντα. Το κάθε «πακετάκι» έχει φορτίο 1,6 ∙ 10−19 C. 
Την ιδιότητα αυτή του φορτίου την ονομάζουμε κβάντωση και το ηλεκτρικό 
φορτίο κβαντωμένο.
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Αν διαιρέσουμε το φορτίο ενός σώματος με το στοιχειώδες 
ηλεκτρικό φορτίο 1,6 ∙ 10−19 C, προκύπτει ο αριθμός ηλεκτρο-
νίων που πλεονάζουν ή λείπουν από το φορτισμένο σώμα:

Ν =  
q
 ____  | qe | 
 , |qe| = 1,6 ∙ 10−19 C.

ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Διαθέτουμε δύο μεταλλικές συμπαγείς σφαίρες με φορτία q1 = +2 μC 
και q2 = +3 μC. φέρνουμε τις δύο σφαίρες σε επαφή και στη συνέχεια 
τις απομακρύνουμε. Μετά την επαφή τους, οι δύο σφαίρες θα έχουν 
φορτία:
α. q1 = +2 μC και q2 = +2 μC,
β. q1 = +2 μC και q2 = −2 μC,
γ. q1 = +1 μC και q2 = +4 μC. 

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου, το συνολικό φορ-
τίο ενός σώματος παραμένει σταθερό. Επομένως, αρχικά qολ = +5 μC, άρα 
σωστή είναι η απάντηση γ.

2. Δύο σφαίρες έχουν ηλεκτρικό φορτίο q1 = +5 mC και q2 = −5 mC. φέρ-
νουμε σε επαφή τις δύο ράβδους. Ποιο είναι το συνολικό φορτίο που 
αποκτούν μετά την επαφή τους;
Πριν από την επαφή το σύστημα είχε φορτίο:

qαρχ = q1 + q2 = (+5 mC) + (−5 mC) = 0.
Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου, μετά την επαφή 
το σύστημα αποκτά φορτίο:

qτελ= 0

3. Να εξετάσετε αν μπορεί να υπάρξει φορτίο +4 ∙ 10−19 C.
Υπολογίζουμε τον αριθμό των παραπάνω πρωτονίων:

N =   
q
 ____  | qe | 
   =   4 ∙ 10−19

 _________ 1,6 ∙ 10−19   = 2,5 πρωτόνια.
Σύμφωνα με την ιδιότητα 
της κβάντωσης.

Επειδή το ηλεκτρόνιο και το πρωτόνιο δεν μπορούν να διαιρεθούν, συμπεραί-
νουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει φορτίο +4 ∙ 10−19 C.

Θύμησού!
Ο αριθμός των ηλεκτρονίων ή πρωτονίων που πλεονάζουν σε ένα σώμα 
δίνεται από τον τύπο Ν =  

q
 ____  | qe | 
 . 
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ερωτησεισ Θεωριασ

Ερωτήσεις «σωστού-Λάθους» 
Να σημειώσετε με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι σωστό 
και με Λ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι λάθος.
1. Ο πυρήνας είναι ηλεκτρικά ουδέτερος.

2. Τα νετρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα.

3.  Ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων σε 
ένα άτομο.

4. Το φορτίο του πρωτονίου είναι ίσο με το φορτίο του ηλεκτρονίου, δηλαδή
qp = qe = 1,6 ∙ 10−19 C.

5. Ανιόν ονομάζεται ένα άτομο όταν χάσει ηλεκτρόνια.

6. Το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο έχει τιμή |qe| = 1,6 ∙ 10−19 C.

7.  Το ηλεκτρικό φορτίο κάθε σώματος είναι πάντα ακέραιο πολλαπλάσιο του 
στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου.

8. Το ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να δημιουργηθεί από το μηδέν.

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού
Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις:

1.  Το άτομο αποτελείται από έναν ………………. γύρω από τον οποίο περι-
φέρονται τα ………………… .

2. Οι πυρήνες αποτελούνται από …………… και ……………. .

3.  Ένα άτομο μπορεί να ……………….. ή να ………………… ένα ή περισσό-
τερα ηλεκτρόνια. Τότε, παύει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και ονομάζεται 
…… .

4. Η φόρτιση των σωμάτων γίνεται με τη μετακίνηση ………………… . 

5. Τα ηλεκτρόνια ούτε …………….. ούτε ……………………….. .

6.  Το ηλεκτρικό φορτίο εμφανίζεται σε «πακετάκια» τα οποία ονομάζουμε 
…………..  .

7.  Το ηλεκτρικό φορτίο κάθε φορτισμένου σώματος είναι ακέραιο 
…………………. του στοιχειώδους φορτίου του ……………….. .Την ιδιό-
τητα αυτή την ονομάζουμε …………. .
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Ερωτήσεις αντιστοίχισης
1. Να αντιστοιχίσετε το κάθε φορτίο στην πρώτη στήλη με την κατάλληλη 

μονάδα στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.):

α. q1 = 2 ∙ 10−13 μC
β. q2 = 4 ∙ 10−6 μC
γ. q3 = 2 ∙ 10−13 mC
δ. q4 = 4 ∙ 10−11 mC

1. 4 ∙ 10−14 C
2. 2 ∙ 10−16 C
3. 2 ∙ 10−19 C
4. 4 ∙ 10−12 C

2. Να αντιστοιχίσετε το κάθε φορτίο στην πρώτη στήλη με τον κατάλληλο 
αριθμό ηλεκτρονίων ή πρωτονίων αντίστοιχα που πλεονάζουν στη δεύτε-
ρη στήλη:

α. q1 = 3,2 ∙ 10−13 C
β. q2 = 4 ∙ 10−15 C
γ. q3 = 4,8 ∙ 10−13 C
δ. q4 = 7,2 ∙ 10−11 C

1. 4,5 ∙ 108

2. 2 ∙ 106

3. 3 ∙ 106

4. 25 ∙ 103

Ερωτήσεις ανάπτυξης
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Από τι αποτελείται το άτομο και πώς είναι φορτισμένο το κάθε σωματίδιο 
από το οποίο αυτό αποτελείται;

2. α.  Ποια είναι η σχέση μεταξύ του αριθμού των πρωτονίων και του αριθ-
μού των ηλεκτρονίων σε ένα άτομο;

β. Γιατί το άτομο χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικά ουδέτερο; 

3. α.  Όταν ένα άτομο προσλάβει ηλεκτρόνια, τι φορτίο αποκτά και πώς ονο-
μάζεται τότε;

β. Γιατί δεν μετακινούνται τα πρωτόνια;

4. α. Να διατυπώσετε την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
β. Αν δύο σφαίρες είναι αρχικά αφόρτιστες και τις τρίψουμε μεταξύ τους, 

ποιο θα είναι το συνολικό φορτίο των δύο σφαιρών και τι είδους φορτίο 
θα αποκτήσει η κάθε σφαίρα χωριστά;

5. Διαθέτουμε τέσσερις μικρές φορτισμένες σφαίρες Α, Β, Γ και Δ. Αν γνω-
ρίζουμε ότι η Α απωθεί τη Β, η Β έλκει τη Δ, η Α απωθεί τη Γ και η Β έχει 
αρνητικό φορτίο, να προσδιορίσετε το είδος του φορτίου των υπόλοιπων 
σφαιρών.

6. Διαθέτουμε τρεις φορτισμένες σφαίρες Α, Β και Γ. Η σφαίρα Γ έχει θετικό 
φορτίο, η σφαίρα Α έλκει τη Β και η Β απωθεί τη Γ. Να βρείτε το είδος του 
φορτίου των σφαιρών Α και Β.
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7. Να πείτε σε ποιο από τα παρακάτω σχήματα τα δύο σφαιρίδια έχουν αντί-
θετα μεταξύ τους φορτία και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.

8. Δύο σώματα έχουν ηλεκτρικά φορτία q1 = +2 μC και q2 = +4 μC. Ποιο είναι 
το συνολικό φορτίο του συστήματος των σωμάτων σε μονάδες Κουλόμπ;

9. Διαθέτουμε τρεις σφαίρες με φορτία q1 = +2 μC, q2 = +5 ꞏ 10−3 mC και  
q3 = +40 ꞏ 10−7 C αντίστοιχα. Να βρείτε το συνολικό φορτίο των τριών 
σφαιρών.

10. Να εκφράσετε τις παρακάτω τιμές του ηλεκτρικού φορτίου σε μονάδες 
Κουλόμπ:
α. q1 = +2 μC   β. q2 = +5 mC   γ. q3 = +40 μC δ. q4 = +2 nC
ε. q5 = +2.000 μC στ. q6 = −8 ꞏ 102 μC ζ. q7 = −0,3 μC

ασκησεισ

1.  Τρίβετε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα και παρατηρείτε ότι το 
φορτίο της ράβδου είναι q1 = 3,2 ∙ 10−13 μC.
α. Ποιο είναι το φορτίο που απέκτησε το ύφασμα;
β. Πόσα ηλεκτρόνια μετακινήθηκαν από τη ράβδο στο ύφασμα;
γ. Ποια ιδιότητα του ηλεκτρικού φορτίου χρησιμοποιήσατε για να απαντήσετε;
Δίνεται: qe = −1,6 ∙ 10−19 C.

2.  Τρίβετε μια πλαστική ράβδο με μάλλινο ύφασμα και παρατηρείτε ότι το 
φορτίο της ράβδου είναι q1 = −4,8 ∙ 10−11 μC.
α. Ποιο είναι το είδος του φορτίου που απέκτησε το ύφασμα;
β. Πόσα ηλεκτρόνια μετακινήθηκαν από τη ράβδο στο ύφασμα;
Δίνεται: qe = −1,6 ∙ 10−19 C.

3. Είναι δυνατόν ένα σώμα να είναι φορτισμένο με φορτίο q = +3 ꞏ 10−19 C;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

4. Να εξετάσετε αν μια σφαίρα μπορεί να φέρει ηλεκτρικό φορτίο
q = +6,4 ꞏ 10−19 C.

5. Τρίβετε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα και παρατηρείτε ότι αποκτά 
φορτίο q = 4,8 μC.
α. Τι είδους φορτίο απέκτησε το ύφασμα;
β. Πόσο είναι το φορτίο που απέκτησε το μεταξωτό ύφασμα;
γ. Πόσα ηλεκτρόνια μετακινήθηκαν από τη ράβδο στο ύφασμα;
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6. Τρίβετε μια πλαστική ράβδο με μάλλινο ύφασμα και παρατηρείτε ότι το 
ύφασμα αποκτά φορτίο q = 3,2 μC.
α. Τι είδους φορτίο απέκτησε η ράβδος;
β. Πόσο είναι το φορτίο που απέκτησε η ράβδος;
γ. Πόσα ηλεκτρόνια μετακινήθηκαν από τη ράβδο στο ύφασμα;

7. Τρεις σφαίρες Α, Β και Γ έχουν φορτία q1 = 24 ∙ 103 nC, q2 = −16 μC και 
q3 = −64 ∙ 10−3 mC αντίστοιχα.
α. Σε ποια σφαίρα έχουμε έλλειμμα και σε ποια περίσσεια ηλεκτρονίων;
β. Να υπολογίσετε τον αριθμό ηλεκτρονίων ή πρωτονίων που περισ-

σεύουν αντίστοιχα.
Δίνεται: qe = −1,6 ∙ 10−19 C.

8. Ποιο από τα παρακάτω φορτία είναι αδύνατον να υπάρξει;
α. q1 = 48 ∙ 10−16 C  γ. q3 = 1,6 ∙ 10−13 C
β. q2 = 32 ∙ 10−21 C  δ. q4 = 2 ∙ 10−6 C
Δίνεται: qe = −1,6 ∙ 10−19 C.

9. Mια πλαστική σφαίρα τρίβεται με μάλλινο ύφασμα. Από το ύφασμα μετα-
φέρονται Ν = 2 ∙ 106 ηλεκτρόνια στη σφαίρα. 
α. Ποιο είναι το είδος του φορτίου που απέκτησε η σφαίρα;
β. Ποια είναι η ποσότητα του φορτίου που απέκτησαν το ύφασμα και η 

σφαίρα αντίστοιχα;
Δίνεται: qe = −1,6 ∙ 10−19 C.

10. Δύο μεταλλικές σφαίρες έχουν φορτία q1 = +5 μC και q2 = +2 μC. Φέρνου-
με τις σφαίρες σε επαφή και στη συνέχεια τις απομακρύνουμε. Μετά την 
επαφή τους οι σφαίρες έχουν φορτία αντίστοιχα:
α. q1 = +3 μC και q2 = +2 μC
β. q1 = +5 μC και q2 = +5 μC
γ. q1 = −2 μC και q2 = +2 μC
δ. q1 = +4 μC και q2 = +3 μC
Ποια αρχή θα χρησιμοποιήσετε για να αιτιολογήσετε την απάντησή σας;

11. Μια γυάλινη ράβδος τρίβεται με μεταξωτό ύφασμα. Η γυάλινη ράβδος 
αποκτά φορτίο q1 = +32 ∙ 10−7 μC.
α. Πόσο είναι το φορτίο που θα αποκτήσει το μεταξωτό ύφασμα;
β. Πόσα ηλεκτρόνια μετακινήθηκαν από τη γυάλινη ράβδο στο μεταξωτό 

ύφασμα;
Δίνεται: qe = −1,6 ∙ 10−19 C.




