
 

Φσζική Γ Γσμναζίοσ Δύναμη Coulomb και ηλεκηρικό 

θορηίο                                                

Σατινίδης Σσμεών 

Μεηαμύ θνξηηζκέλωλ ζωκαηηδίωλ πνπ βξίζθνληαη αθίλεηα (ή ζρεδόλ αθίλεηα), 

αλαπηύζζνληαη ειεθηξηθέο δπλάκεηο πνπ πξνθαινύληαη από απηά θαη 

νλνκάδνληαη ηλεκτροστατικές. Η ειεθηξνζηαηηθή δύλακε κεηαμύ θνξηίωλ κε ην 

ίδην πξόζεκν είλαη απωζηηθή, ελώ κεηαμύ θνξηίωλ κε αληίζεην πξόζεκν είλαη 

ειθηηθή. 

Τν κέηξν ηεο ειεθηξηθήο δύλακεο, ηελ νπνία έλα ζωκαηίδην q1 αζθεί ζε έλα άιιν 

q2, είλαη επζέωο αλάινγν πξνο ην γηλόκελν ηωλ θνξηίωλ ηνπο, θαη αληηζηξόθωο 

αλάινγν πξνο ην ηεηξάγωλν ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο r. 

Η καζεκαηηθή δηαηύπωζε ηνπ λόκνπ ηνπ Κνπιόκπ είλαη ε εμήο: 

 

 

Ιδιόηηηες ηλεκηρικού θορηίοσ 

Τν ειεθηξηθό θνξηίν είλαη κία πνζόηεηα πνπ διαηηρείηαι, δειαδή ζε 

νπνηαδήπνηε αιιειεπίδξαζε ν νιηθόο αξηζκόο ηωλ θνξηίωλ πξηλ θαη κεηά 

από απηήλ, δηαηεξείηαη ζηαζεξόο. 

Τν ειεθηξηθό θνξηίν είλαη κία πνζόηεηα πνπ είλαη κβανηιζμένη. Γειαδή 

ππάξρεη κόλν ζε δηαθξηηέο νληόηεηεο, αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ 

ζεκειηώδνπο θνξηίνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ (e-) γηα ην αξλεηηθό θνξηίν θαη ηνπ 

πξωηνλίνπ γηα ην ζεηηθό. 

Όηαλ ιέκε όηη έλα ζώκα είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλν ελλννύκε όηη ν αξηζκόο 

ηωλ ειεθηξνλίωλ ζε απηό είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ αξηζκό ηωλ 

πξωηνλίωλ. Αληίζηνηρα, ζε έλα ζεηηθά θνξηηζκέλν ζώκα ν αξηζκόο ηωλ 

ειεθηξνλίωλ ηνπ είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ αξηζκό ηωλ πξωηνλίωλ. Τέινο, 

όηαλ ιέκε όηη ην ζώκα είλαη νπδέηεξα θνξηηζκέλν, ελλννύκε όηη ν αξηζκόο 

ηωλ πξωηνλίωλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ηωλ ειεθηξνλίωλ. 

Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ζην S.I. είλαη ην Κνπιόκπ πξνο 

ηηκή ηνπ Γάιινπ θπζηθνύ Τζαξιο Κνπιόκπ γηα ην ζεκαληηθό έξγν ηνπ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνύ. Τν ειεθηξηθό θνξηίν ηνπ πξωηνλίνπ είλαη θαηά 

απόιπηε ηηκή ίζν κε ην αληίζηνηρν ηνπ ειεθηξνλίνπ θαη ηζνύηαη κε 
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Ηλεκηρική Αγωγιμόηηηα 

Τν θπζηθό κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλα πιηθό 

επηηξέπεη ζηα ειεθηξηθά θνξηία λα θηλνύληαη ζην εζωηεξηθό ηνπ, 

νλνκάδεηαη ειεθηξηθή αγωγηκόηεηα. Αλάινγα ινηπόλ κε ηελ ηηκή ηεο 

ειεθηξηθήο ηνπ αγωγηκόηεηαο, έλα πιηθό ραξαθηεξίδεηαη ωο αγωγόο, 

κνλωηήο ή εκηαγωγόο. 

Αγωγός είλαη θάζε πιηθό ην νπνίν αθήλεη ηα ειεθηξηθά θνξηία λα 

πεξλνύλ ειεύζεξα από κέζα ηνπ. Μεξηθνί αγωγνί ηνπ ειεθηξηζκνύ είλαη 

ηα κέηαιια, ην αλζξώπηλν ζώκα θαη ε γε. 

Μονωηής (ή δηειεθηξηθό) είλαη θάζε πιηθό ην νπνίν δεν επηηξέπεη ηελ 

ειεύζεξε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ από ην ζώκα ηνπ. Τέιεηνη 

κνλωηέο πνπ λα απαγνξεύνπλ εληειώο ηε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

θνξηίνπ από κέζα ηνπο δελ ππάξρνπλ, αιιά κεξηθά πιηθά ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ηέιεηνη κνλωηέο. Μεξηθνί κνλωηέο είλαη ηα 

πιαζηηθά, ην γπαιί θαη ν εβνλίηεο. 

Ερωηήζεις -Αζκήζεις 

1. Γπν ζεηηθά θνξηηζκέλεο ζθαίξεο ηνπνζεηνύληαη ζε κηα νξηζκέλε απόζηαζε 

κεηαμύ ηνπο. Πνηεο από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο 

ιαλζαζκέλεο. 

α) Οη ειεθηξηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ ηωλ ζθαηξώλ είλαη 

απωζηηθέο. 

β) Τν κέγεζνο ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ε πξώηε ζθαίξα ζηε δεύηεξε είλαη ίδην κε 

ην κέγεζνο ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ε δεύηεξε ζηελ πξώηε. 

γ) Όηαλ απμήζνπκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηωλ ζθαηξώλ νη δπλάκεηο 

απμάλνληαη. 

δ) Όηαλ κεηώζνπκε ηελ απόζηαζε ηωλ ζθαηξώλ ζην κηζό, νη δπλάκεηο 

ηεηξαπιαζηάδνληαη. 

ε) Όηαλ δηπιαζηάζνπκε ηηο απνζηάζεηο ηωλ ζθαηξώλ, νη δπλάκεηο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 

ζη) Όηαλ δηπιαζηάζνπκε ην θνξηίν ηεο κηαο ζθαίξαο νη δπλάκεηο 

δηπιαζηάδνληαη. 

δ) Όηαλ δηπιαζηάζνπκε ην θνξηίν θαη ηωλ δπν ζθαηξώλ νη δπλάκεηο 

ηεηξαπιαζηάδνληαη. 

 

2. Τα ζώκαηα Α, Β, Γ είλαη ειεθηξηζκέλα. Τν Α έιθεηαη κε ην Β, ην Β 

έιθεηαη κε ην Γ, ελώ ηα Γ θαη Γ απωζνύληαη κεηαμύ ηνπο. Αλ γλωξίδνπκε 

όηη ην Γ είλαη ζεηηθά ειεθηξηζκέλν, λα βξείηε ην είδνο ηεο ειέθηξηζεο ηωλ 

ππνινίπωλ ζωκάηωλ. 
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3.Ο λόκνο ηνπ Coulomb ηζρύεη: 

α.γηα δπν ζεκεηαθά θνξηία ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ίδην πιηθό κέζν. 

β.γηα δπν νπνηαδήπνηε θνξηηζκέλα ζώκαηα. 

γ.κόλν αλ ηα θνξηία πνπ αιιειεπηδξνύλ είλαη νκώλπκα. 

δ.γηα δπν ζεκεηαθέο κάδεο m1θαη m2 

 

4.Όηαλ ε απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκεηαθώλ ειεθηξηθώλ θνξηίωλ 

ππνδηπιαζηαζηεί ηόηε εδύλακε Coulomb κεηαμύ ηνπο: 

α.ππνδηπιαζηάδεηαη 

β.δηπιαζηάδεηαη 

γ.δελ αιιάδεη 

δ.ηεηξαπιαζηάδεηαη. 

 

5.Ηιεθηξηθό θνξηίν +Q απωζεί ειεθηξηθό θνξηίν +3Q κε δύλακε F. To 

ειεθηξηθό θνξηίν +3Q ζα απωζεί ην θνξηίν +Q κε δύλακε 

α.3F 

β.0 

γ.F 

δ.F/34. 

  

6.Πνηα από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηή γηα ηηο δπλάκεηο κεηαμύ 

ηωλ ειεθηξηθώλ θνξηίωλ 

α.Σωκαηίδηα κε αληίζεην θνξηίν έιθνληαη κε δύλακε ε νπνία κεηώλεηαηόηαλ 

κεηώλεηαη ε απόζηαζή ηνπο. 

β.Σωκαηίδηα κε αληίζεην θνξηίν απωζνύληαη κε δύλακε ε νπνίακεηώλεηαη 

όηαλ κεηώλεηαη ε απόζηαζή ηνπο. 

γ.Σωκαηίδηα κε νκώλπκα θνξηία απωζνύληαη κε δύλακε ε νπνίααπμάλεη 

όηαλ κεηώλεηαη ε απόζηαζή ηνπο. 

δ.Σωκαηίδηα κε νκώλπκα θνξηία έιθνληαη κε δύλακε ε νπνία απμάλεηόηαλ 

απμάλεη ε απόζηαζή ηνπο. 

 

 


