
Το ηλεκτρικό φορτίο 

Όλα τα σώματα εμφανίζουν ηλεκτρικό 
χαρακτήρα, αν βοηθηθούν κατάλληλα. 

Ηλεκτρικός χαρακτήρας σημαίνει ότι  το σώμα έχει 
(σε όλη του την έκταση ή σε μια περιοχή του), 
φορτίο. 

Υπάρχουν δυο είδη φορτίου (Το θετικό και το 
αρνητικό). 

 

Δυο σώματα -το καθένα με φορτίο- είτε έλκονται 
(ετερώνυμα), είτε απωθούνται (ομώνυμα). 

 

 



Το ηλεκτρικό φορτίο 

ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ 

 

     Όλα τα σώματα αποτελούνται από άτομα.  Το 
πλανητικό μοντέλο του ατόμου, λέει ότι υπάρχει ο 
πυρήνας (νετρόνια και θετικά πρωτόνια) και γύρω από 
αυτόν περιφέρονται τα αρνητικά  ηλεκτρόνια. 

Σε κάθε άτομο ισχύει:  

Φορτίο πρωτονίων = φορτίο ηλεκτρονίων, άρα 
υπάρχει ηλεκτρική ουδετερότητα στο άτομο, 
επομένως στο μόριο και τελικά στο  αντικείμενο-
σώμα. 

Αν αφαιρέσουμε ηλεκτρόνια από ένα σώμα τότε αυτό 
θα εμφανίσει θετικό φορτίο, ενώ αν προσθέσουμε 
ηλεκτρόνια, θα εμφανίσει αρνητικό φορτίο. 

 Μπορούμε να υποχρεώσουμε τα ηλεκτρόνια να 
μετακομίσουν; Η απάντηση είναι ΝΑΙ ! 

 Πώς θα γίνει αυτό ;  Με τριβή !    (και όχι μόνο...) 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Τα πρωτόνια είναι ‘φυλακισμένα’ στον πυρήνα και μόνο με πυρηνικά 

φαινόμενα μπορούν να ...ελευθερωθούν. 
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Ηλέκτριση με επαφή 

 

Η ράβδος πλούσια σε αρνητικό φορτίο (έχει 
δηλαδή περίσσευμα ηλεκτρονίων), προσφέρει 
μέρος του περισσεύματος της στο  σφαιρίδιο. 

Τα ηλεκτρόνια του σφαιριδίου εξαπλώνονται σε 
όλα τα μήκη και πλάτη του κατακόρυφου 
στελέχους, με αποτέλεσμα το έλασμα –κάτω 
χαμηλά- να δεχτεί άπωση και να ανοίξει 
στρεφόμενο. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Η διάταξη του σχήματος αποτελεί όργανο ανίχνευσης φορτίου και φέρει το 

όνομα ηλεκτροσκόπιο. 
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Αγωγοί 

Έτσι λέμε τα σώματα, που επιτρέπουν το 
πέρασμα των ηλεκτρονίων μέσα από το 
υλικό τους. 

Στο εσωτερικό τους υπάρχουν τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια δηλαδή τα ηλεκτρόνια, που 
ξέφυγαν από την έλξη του πυρήνα και 
κινούνται άτακτα προς όλες τις 
κατευθύνσεις. 

Σε αυτά τα ηλεκτρόνια οφείλεται η 
ηλεκτρική αγωγιμότητα, η θερμική 
αγωγιμότητα, η λάμψη, κ.α. των μετάλλων.  

Όλα τα μέταλλα είναι αγωγοί ! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην εικόνα βλέπουμε τα ιόντα, δηλαδή άτομα που ελευθέρωσαν ένα ηλεκτρόνιο. 
Τα ιόντα ταλαντώνονται, χωρίς να μπορούν να μεταφέρονται... 
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Μονωτές 

 

Τα σώματα που δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση φορτίου 
μέσα από το υλικό τους λέγονται μονωτές. Μονωτές είναι 
το ξύλο, το γυαλί, το πλαστικό, το χαρτί, το καουτσούκ, τα 
κεραμικά, το λάστιχο κ.ά. 

 

Ο αέρας είναι αγωγός ή 
μονωτής ; 
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 Ηλεκτρικό κύκλωμα 
 
Μια διάταξη, αποτελούμενη από επιμέρους 
στοιχεία (αγωγός, πηγή, διακόπτης, 
λαμπάκι,...), στην οποία αναπτύσσεται ροή 
ηλεκτρονίων... 

ΕΡΩΤΗΣΗ : Σε ποιο από τα δυο κυκλώματα θα 
ανάψει το λαμπάκι ; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ :  Στην εικόνα έχουμε φόρτιση με επαγωγή (χωρίς δηλαδή επαφή της 
ράβδου με την σφαίρα).  Μπορείτε να περιγράψετε ό,τι βλέπετε;  
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