
 

  

 
Ενότητα 1.3                                                             

Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου.  
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Διατίθεται αποκλειστικά από το schooltime.gr 

 Το πρότυπο του Rutherford και Bohr 

Κάθε άτομο αποτελείται από τον πυρήνα, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται ηλεκτρόνια 

σε στιβάδες. Ο πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία έχουν σχεδόν 

ίσες μάζες. Τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα, τα ηλεκτρόνια αρνητικά, ενώ τα νετρόνια 

δεν έχουν φορτίο (ηλεκτρικά ουδέτερα). 

 
 Ατομική θεωρία 

Τα υλικά σώματα αποτελούνται από μικροσκοπικά σωματίδια που ονομάζονται άτομα. 

 Η δομή  

Ατομικά σωματίδια 

Σωματίδιο Σύμβολο Φορτίο Μάζα 

Πρωτόνιο P +1,6∙10-19
 C 1,67∙10-27kg 

Νετρόνιο n 0 1,67∙10-27kg 

Ηλεκτρόνιο e -1,6∙10-19
 C 9,1∙10-31

 kg 

 

 Το στοιχειώδες φορτίο  

Τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου αλλά και όλων των στοιχείων είναι όμοια. Έχουν ίδια μάζα και 

ίδιο ηλεκτρικό φορτίο. Το φορτίου του είναι το πιο μικρό φορτίο που έχει παρατηρηθεί 

ελεύθερο στη φύση και για αυτό ονομάζεται στοιχειώδες φορτίο. 

 Το άτομο και το Ηλιακό μας  σύστημα 

Στο άτομο ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με ηλεκτρικές δυνάμεις, αφού 

έχουν διαφορετικά φορτία, με αποτέλεσμα την κίνηση των ηλεκτρονίων σε στιβάδες. 

Όμοια, ο Ήλιος και οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος αλληλεπιδρούν με βαρυτικές 

δυνάμεις με αποτέλεσμα να περιστρέφονται οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο. 

 Το ιόν  

Όταν ένα άτομο αποβάλει ή προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο , παύει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο 

και ονομάζεται ιόν. 

Περιπτώσεις: 

Α) Όταν έχει έλλειμμα ηλεκτρονίων υπερισχύει το θετικό φορτίο των πρωτονίων και είναι 

θετικά φορτισμένο, 

Β) Όταν έχει πλεόνασμα ηλεκτρονίων είναι αρνητικά φορτισμένο. 



Διατίθεται αποκλειστικά από το schooltime.gr 

 Η φόρτιση των σωμάτων 

Πραγματοποιείται μόνο με μεταφορά ηλεκτρονίων. Τα πρωτόνια δεν μπορούν να 

μετακινηθούν εύκολα γιατί έχουν μεγάλη μάζα και βρίσκονται παγιδευμένα στο εσωτερικό 

των πυρήνων των ατόμων. 

 Τρόποι μεταφοράς ηλεκτρονίων 

Με τριβή, επαφή, ακτινοβολία και από απόσταση. Θα αναλύσουμε σε επόμενη ενότητα 

τους τρόπους ηλέκτρισης των σωμάτων. 

 Ιδιότητες του φορτίου 

Α)Διατηρείται 

Β)Είναι κβαντισμένο 

 Αρχή διατήρησης του φορτίου 

Η φόρτιση των σωμάτων οφείλεται σε μετακίνηση ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια ούτε 

παράγονται ούτε καταστρέφονται. Απλώς μεταφέρονται. Επομένως ο συνολικός αριθμός 

των ηλεκτρονίων δεν μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε διαδικασία, το ολικό 

φορτίο να διατηρείται σταθερό. 

 

 

 

 Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου 

Κάθε ηλεκτρικά φορτισμένο σώμα έχει περίσσεια ή έλλειμμα ηλεκτρονίων. Ένα ηλεκτρόνιο 

δεν είναι δυνατόν να διαιρεθεί, συνεπώς το ηλεκτρικό φορτίο κάθε φορτισμένου σώματος 

είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του φορτίου ενός ηλεκτρονίου. Λέμε δηλαδή ότι το ηλεκτρικό 

φορτίο είναι κβαντισμένο γιατί σε κάθε σώμα είναι το ακέραιο πολλαπλάσιο του 

στοιχειώδους φορτίου. 

1 e:  q=1∙(-1,6∙10-19C) 

2 e: q=2∙(-1,6∙10-19C) 

3 e: q=3∙(-1,6∙10-19C) κ.λ.π 

 



Διατίθεται αποκλειστικά από το schooltime.gr 

Το φορτίο δηλαδή κάθε φορτισμένου σώματος θα είναι της μορφής:  

Q=N∙qe      με Q: το φορτίο του σώματος 

           Ν: τον αριθμό των ηλεκτρονίων 

                                          qe: στοιχεχιώδες φορτίο ηλεκτρονίου 

 

 

Η επιστήμη της Φυσική  

Μελετά όλα τα φαινόμενα της Φύσης. Σύμφωνο με αυτό τον ορισμό είναι και το 

παλαιότερο όνομα «Φυσική Φιλοσοφία» που ήταν σε χρήση μέχρι τον δέκατο όγδοο 

αιώνα. Η Φυσική σκοπό έχει τη μελέτη των συνιστωσών της ύλης και των 

αλληλεπιδράσεών τους. Η μελέτη αυτή γίνεται με τις παρατηρήσεις των αντιστοίχων 

φαινομένων και με την επανάληψή τους σε κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή με 

πειράματα  

 


