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Διατίθεται αποκλειστικά από το schooltime.gr 

O Γάλλος Φυσικός Charles Coulomb(1736 μ.Χ-1806 μ.Χ) μελέτησε τα χαρακτηριστικά της 

ηλεκτρικής δύναμης. Διαπίστωσε τα μεγέθη και τον τρόπο που εξαρτάται η τιμή της 

ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ δύο φορτισμένων σωμάτων που αλληλεπιδρούν. 

Πριν ξεκινήσουμε με τα πειράματα ας θυμηθούμε δύο ορισμούς: 

 Ανάλογα ποσά 

Δύο ποσά λέγονται ανάλογα, εάν μεταβάλλονται με τέτοιο τρόπο, που όταν οι τιμές του 

ενός πολλαπλασιάζονται με έναν αριθμό, τότε και οι αντίστοιχες τιμές του άλλου να 

πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο αριθμό. 

 Αντιστρόφως ανάλογα 

Δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα, εάν μεταβάλλονται με τέτοιο τρόπο, που όταν οι 

τιμές του ενός πολλαπλασιάζονται με έναν αριθμό, τότε και οι αντίστοιχες τιμές του άλλου 

διαιρούνται με αυτόν τον αριθμό. 

 Πείραμα  1 

Αλλάζοντας την απόσταση μεταξύ δύο 

φορτισμένων σωμάτων παρατήρησε πως όταν 

αύξανε την μεταξύ τους απόσταση, η ηλεκτρική 

δύναμη εξασθενούσε! Πιο συγκεκριμένα: 

i)Πλησίασε τις δύο μικρές σφαίρες σε απόσταση 

α και παρατήρησε πως ασκήθηκε δύναμη F. 

ii)Διπλασιάσε την απόσταση σε 2α και η δύναμη 

έγινε τέσσερις φορές μικρότερη 
𝐹

4
. 

iii)Τριπλασίασε την απόσταση σε 3α και η 

δύναμη έγινε εννέα φορές μικρότερη 
𝐹

9
.  

Διαπίστωσε δηλαδή πως η ηλεκτρική δύναμη 

είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της 

απόστασης μεταξύ των δύο φορτισμένων 

σωμάτων. 
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 Πείραμα 2  

 

Κράτησε σταθερή την απόσταση μεταξύ 

των φορτισμένων σφαιρών και 

παρατήρησε πως μειώνοντας το φορτίο 

τους, μειώνονταν και η ηλεκτρική δύναμη 

μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα:  

i)Μείωσε το φορτίο της μίας σφαίρας στο 

μισό και η ηλεκτρική δύναμη έγινε μισή. 

ii)Μείωσε το φορτίο της στο ένα τέταρτο 

και η ηλεκτρική δύναμη έγινε τέσσερις 

φορές μικρότερη. 

Διαπίστωσε δηλαδή ότι  η ηλεκτρική 

δύναμη είναι ανάλογη με το ηλεκτρικό 

φορτίο κάθε σφαίρας και επομένως με το 

γινόμενό τους όταν η απόσταση των 

σφαιρών είναι σταθερή. 

 

 

 Νόμος Κουλόμπ  

Τα παραπάνω συμπεράσματα ονομάζονται νόμο του Κουλόμπ για την ηλεκτρική δύναμη. 

Ισχύουν για φορτισμένα σώματα των οποίων οι διαστάσεις είναι πολύ μικρές σε σχέση με 

τη μεταξύ τους απόσταση ή για φορτισμένες σφαίρες. Τα σώματα αυτά ονομάζονται και 

σημειακά φορτία. Συνοψίζοντας: 

Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης (F) με την οποία αλληλεπιδρούν δύο σημειακά φορτία 

(q1 και q2) είναι ανάλογο του γινομένου των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογο του 

τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης (r). 

Μαθηματική έκφραση: 

F=k
|𝑞1∙𝑞2|

𝑟2
        με F: δύναμη μεταξύ των σφαιρών μετρημένα σε 1 Ν. 

k: ηλεκτρική σταθερά η τιμή της οποίας εξαρτάται από το υλικό 

μέσα στο οποίο βρίσκονται τα φορτία και τις μονάδες μέτρησης 

που χρησιμοποιούμε.  Στο κενό ισχύει k=9∙109
  
𝑁𝑚2

𝐶2
. 

q1,q2: το φορτίο μετρημένο σε 1 C 
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Σχηματικά: 

Η ηλεκτρική δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος, επομένως για να προσδιοριστεί πλήρως 

εκτός από τη τιμή απαιτείται και το διάνυσμα. 

i) Τα διανύσματα που παριστάνουν τις δυνάμεις που ασκούνται από το ένα φορτίο 

στο άλλο βρίσκονται στην ευθεία που συνδέει τα δύο φορτία. 

ii) Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα για τη δράση-αντίδραση οι δύο αυτές 

δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά και ίσα μέτρα, δηλαδή F1=F2. 

iii) Είναι ελκτικές για διαφορετικού είδους φορτία και απωστικές για όμοιου είδους. 

  

 Ο ρόλος των ηλεκτρικών δυνάμεων 

Οι ηλεκτρικές δυνάμεις έχουν κυρίαρχο ρόλο στο σχηματισμό ατόμων, μορίων και των 

κρυστάλλων ,δηλαδή στον μικρόκοσμο. Από τη σκοπιά του Μικρόκοσμου,  κάθε κομμάτι 

Σύμπαντος δεν είναι παρά ένα σύνολο ορισμένου ΑΡΙΘΜΟΥ σωματιδίων  τα 

οποία  κινούνται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Η κίνηση των ουράνιων σωμάτων 

Τα ουράνια σώματα έχουν ολικό φορτίο ίσο με το μηδέν, επομένως δεν 

αναπτύσσονται ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ τους και η κίνηση τους βασίζεται στις 

βαρυτικές δυνάμεις. 


