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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  1 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ(2) 

Διδακτικοί στόχοι: 
Εξοικείωση των μαθητών ώστε  
• να διαπιστώνουν την ύπαρξη και τις ιδιότητες των ηλεκτρικών δυνάμεων 

• να διακρίνουν τη διαφορά των ηλεκτρικών δυνάμεων από τις μαγνητικές 

• να κατανοήσουν τη λειτουργία του ηλεκτροσκοπίου 

• να παρατηρούν και να περιγράφουν το αποτέλεσμα 

Θεωρητικές επισημάνσεις 
Δυο ηλεκτρισμένα σώματα αλληλεπιδρούν με δυνάμεις που μπορεί να είναι ελκτικές ή απωστικές. Για την ερμηνεία αυτών 

των δυνάμεων χρησιμοποιούμε ένα φυσικό μέγεθος που το ονομάζουμε ηλεκτρικό φορτίο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες 

ηλεκτρισμένων(φορτισμένων) σωμάτων:  

1. Αυτά που έχουν θετικό φορτίο 
2. Αυτά που έχουν αρνητικό φορτίο 

Σώματα με ίδιο είδος φορτίο απωθούνται, ενώ με διαφορετικό είδος έλκονται. 

Ένα σώμα μπορεί να φορτιστεί με τριβή, με επαφή και με επαγωγή. Όταν ένα σώμα επιτρέπει τη διάχυση του ηλ.φορτίου 

σε όλη του την έκταση ονομάζεται αγωγός. Αντίθετα, το σώμα που το ηλεκτρικό φορτίο παραμένει εντοπισμένο στην 

περιοχή του σώματος που φορτίσαμε, ονομάζεται μονωτής. 

Απαιτούμενα όργανα και υλικά 

1. Ηλεκτρικό εκκρεμές 
2. Ηλεκτροσκόπιο 
3. Σύρμα με γυμνωμένα άκρα 
4. Καλαμάκια 
5. χαρτί κουζίνας  
6. μαγνήτης 
7. κομματάκια χαρτί, αλουμινόχαρτο, καρφίτσες 

 
Πειραματική διαδικασία 

1. Κόψτε μερικά μικρά κομματάκια χαρτιού και αλουμινόχαρτου. Πλησιάστε ένα καλαμάκι προς αυτά. 

Παρατηρείτε κάποια αλληλεπίδραση; 

 

2. Κάντε το ίδιο με μαγνήτη (π.χ. αυτόν που κολλάει στο ψυγείο).                     

 Τι παρατηρείτε; 

 

3. Βάλτε το καλαμάκι ανάμεσα σε ένα φύλλο χαρτί, πιέστε το όσο δυνατά μπορείτε και τραβήξτε το ώστε να 

τριφτεί με δύναμη στο χαρτί. Με αυτό τον τρόπο το καλαμάκι φορτίζεται. Πλησιάστε το άκρο που τρίψατε προς 

τα κομματάκια  χαρτιού και αλουμινόχαρτου.  

Παρατηρώ ότι …………………………………………………………………… 

 

4. Τινάξτε με δύναμη το καλαμάκι που φορτίσατε. Δοκιμάστε αν το καλαμάκι παραμένει φορτισμένο.  

Παρατηρώ ότι ………………………………………………………………….. 

Βρέξτε ελαφρά δάκτυλό σας και περάστε με το βρεγμένο δάκτυλο το καλαμάκι που φορτίσατε. Δοκιμάστε αν το 

καλαμάκι παραμένει ή όχι φορτισμένο 

Παρατηρώ ότι …………………………………………………………………… 

 

5. Κρέμαστε το καλαμάκι στον ορθοστάτη από το νήμα. Τρίψτε τη μια άκρη του με χαρτί κουζίνας και πλησιάστε 

ένα δεύτερο φορτισμένο καλαμάκι.  

Παρατηρώ ότι ……………………………………………………………………  
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6. Φόρτισε τον πλαστικό χάρακα. Στην συνέχεια ακούμπησέ τον στο δίσκο του 

ηλεκτροσκοπίου. 

    Παρατηρώ ότι τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου …………………………….  

 

7. Εκφόρτισε το ηλεκτροσκόπιο ακουμπώντας το χέρι σου στο δίσκο του. Ακούμπησε την 

άλλη άκρη του φορτισμένου χάρακα στο δίσκο. 

    Παρατηρώ ότι τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου ……………………………. 

 

8. Πάρε το καλώδιο με τα γυμνωμένα άκρα και στερέωσε τη μια του άκρη στο ηλεκτροσκόπιο και στην άλλη του 

άκρη ακούμπησε το φορτισμένο άκρο του χάρακα. 

    Παρατηρώ ότι τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου ……………………………. 

 

Οι έννοιες και οι νόμοι  (η γλώσσα της Φυσικής) 

 

Α. Όταν τρίβεις αντικείμενα, αυτά …………….. άλλα αντικείμενα που δεν  …………  …………….............Τότε τα πρώτα 

αντικείμενα λέμε ότι είναι ηλεκτρισμένα. Αλλιώς, λέμε ότι τα αντικείμενα που έτριψες απόκτησαν ηλεκτρικό 

φορτίο. 

Το ηλεκτρικό φορτίο συμβολίζεται με q και το μετράμε σε Κουλόμπ (C ) 

 

Β. Ποιος τραβάει περισσότερο (ασκεί μεγαλύτερη δύναμη): το αντικείμενο που έτριψες ή το μπαλάκι του 

εκκρεμούς; ………………………….……………………………………… 

δικαιολόγησε αυτό που διάλεξες: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Γ. Ποια η διαφορά της συμπεριφοράς  του μαγνήτη; 

 

 

Δ.Ποιά καινούργια συμπεριφορά των αντικειμένων που ηλεκτρίζονται (με τριβή) παρατηρείς στη δραστηριότητα 

5 και δεν συνέβη στη δραστηριότητα 3; ……………………………………. 

………………………………………. 

 

Ε. Όταν τα ίδια αντικείμενα ηλεκτρίζονται με τον ίδιο τρόπο, τότε ασκούν ………………….…. δυνάμεις.  

Τότε, λέμε ότι αποκτούν όμοιο ηλεκτρικό ….………….....  

ΣΤ. Πώς συμπεριφέρονται τα ελαφρά αντικείμενα που έχουν όμοια ή διαφορετικά ηλεκτρικά φορτία; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


