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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

Χαρακτηριστικά
– Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από απόσταση.
– Προκαλούνται από τα ηλεκτρικά φορτία.
– Είναι ελκτικές (διαφορετικά φορτία) ή απωστικές (ίδια φορτία).
– Για  να  διαπιστώσουμε  την  ύπαρξη  ηλεκτρικών  φορτίων  σε  ένα  αντικείμενο  χρησιμοποιούμε  το

ηλεκτρικό εκκρεμές ή το ηλεκτροσκόπιο.

Συμβολισμός
Το  ηλεκτρικό  φορτίο  το  συμβολίζουμε  με  το  q,  ή  Q.  Είναι  θετικό  ή  αρνητικό.  Τα  σώματα  που  είναι
ηλεκτρισμένα με ίδιο είδος φορτίου (+ και + ή - και -) απωθούνται. Όταν έχουν διαφορετικό είδος φορτίου (+
και -) έλκονται.

Μονάδες ηλεκτρικού φορτίου
Κουλόμπ (C)
Μικροκουλόμπ:   1μC = 10-6C
Νανοκουλόμπ:    1nC = 10-9C

Η δομή του ατόμου
Ο  πυρήνας στο  κέντρο  αποτελείται  από  πρωτόνια  (p+) και  νετρόνια  (n0).  Στην  περιφέρεια  είναι  τα
ηλεκτρόνια (e-). Τα πρωτόνια είναι θετικά, τα ηλεκτρόνια αρνητικά και τα νετρόνια ουδέτερα.
Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια έχουν αντίθετο αλλά ίσο φορτίο (1,6*10-19C).

Φόρτιση σωμάτων – Αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου
Μετακινούνται φορτία από το ένα σώμα στο άλλο με την τριβή ή με επίδραση ακτινοβολίας. Μετακινούνται
ηλεκτρόνια γιατί τα πρωτόνια βρίσκονται παγιδευμένα στο εσωτερικό των πυρήνων.
Τα ηλεκτρόνια ούτε παράγονται ούτε καταστρέφονται,  απλώς μεταφέρονται.  Έτσι  το συνολικό φορτίο
διατηρείται σταθερό (Αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου). 
Όταν μεταφερθούν ηλεκτρόνια από ένα σώμα σε άλλο, το σώμα από το οποίο έφυγαν τα ηλεκτρόνια αποκτά
θετικό φορτίο και το άλλο στο οποίο πήγαν αποκτά αρνητικό. Ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων όμως δεν
αλλάζει. Απλώς μετακινήθηκαν από το ένα σώμα στο άλλο.

Τρόποι ηλέκτρισης ενός σώματος
– Με τριβή:  (Μετακινούνται  εξωτερικά ηλεκτρόνια ατόμων από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Τα δύο

αντικείμενα αποκτούν ίσα αλλά αντίθετα φορτία).
– Με επαφή:  (Όταν ένα σώμα είναι ήδη φορτισμένο και έρθει σε επαφή με ένα ουδέτερο, τότε μερικά

από τα πλεονάζοντα ηλεκτρόνια επειδή απωθούνται,  μετακινούνται  στο σώμα που είναι  ηλεκτρικά
ουδέτερο).

– Με επαγωγή:  (Όταν ένα ηλεκτρισμένο σώμα πλησιάσει σε ένα ουδέτερο, προκαλεί μετακίνηση των
φορτίων του χωρίς να έλθει σε επαφή μαζί του).

Μονωτές – Αγωγοί
Μονωτές είναι τα σώματα που δεν επιτρέπουν την διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος ή τον διασκορπισμό
του ηλεκτρικού φορτίου σε όλη τους την έκταση.
Στους  αγωγούς τα  εξωτερικά  ηλεκτρόνια  των  ατόμων  που  συγκρατούνται  χαλαρά  από  τους  πυρήνες,
διαφεύγουν και κινούνται ελεύθερα. Οι αγωγοί επιτρέπουν τον διασκορπισμό του φορτίου σε όλη τους την
έκταση, ή την διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο νόμος του Κουλόμπ

F = K
q1*q2

r2



Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης (F – σε Νιούτον) με την οποία αλληλεπιδρούν δύο σημειακά φορτία (q1, q2
– σε Κουλόμπ) είναι  ανάλογο του γινομένου των φορτίων και  αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της
μεταξύ τους απόστασης (r - σε μέτρα).

Το Κ είναι  μια σταθερά αναλογίας και εξαρτάται από το υλικό μέσα στο οποίο βρίσκονται τα φορτισμένα
σώματα. Στο κενό η τιμή του είναι:
K=9*109 Nm2/C2

Ηλεκτρικό πεδίο
Ο χώρος στον οποίο ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις σε ένα φορτισμένο σώμα, ονομάζεται ηλεκτρικό πεδίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Ηλεκτρικό ρεύμα

Ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων (δηλ. κινούνται όλα μαζί προς την
ίδια κατεύθυνση). Στους μεταλλικούς αγωγούς έχουμε κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων.

Ηλεκτρική πηγή και ηλεκτρικό ρεύμα.
Όταν συνδέσουμε έναν μεταλλικό αγωγό με τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής δημιουργείται στο εσωτερικό
του αγωγού ηλεκτρικό πεδίο. Αυτό προκαλεί την προσανατολισμένη κίνηση (ηλεκτρικό ρεύμα) των ελεύθερων
ηλεκτρονίων του αγωγού προς τον θετικό πόλο της ηλεκτρικής πηγής.

Ένταση – Τάση - Αντίσταση
Τάση ή διαφορά δυναμικού (V) στους πόλους ηλεκτρικής πηγής είναι η ενέργεια (Ε) που δίνει η πηγή σε
ποσότητα φορτίου (q) που διέρχεται από αυτήν. Η διαφορά δυναμικού είναι η αιτία που προκαλεί την κίνηση
των ηλεκτρονίων γιατί τους δίνει ενέργεια.

V = 

1 Βολτ = 1Τζάουλ/1Κουλόμπ
1V = 1J/1C
Ένταση (I) του ηλ. Ρεύματος είναι το φορτίο (q) που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα (t). Η ένταση είναι η “ροή” των ηλεκτρονίων και είναι το αποτέλεσμα της ενέργειας που
τους προσφέρει η ηλεκτρική πηγή.

I =

1Αμπέρ = 1Κουλομπ/1sec
1Α=1C/1s

Αντίσταση  (R) είναι  το  μέτρο  της  δυσκολίας  που  προβάλλει  ένας  αγωγός  στη  διέλευση  του  ρεύματος.
Υπολογίζεται από το πηλίκο της τάσης (V) προς την ένταση (Ι) του διερχόμενου ρεύματος. Αντίσταση είναι τα
“εμπόδια” που συναντούν τα ηλεκτρόνια στη κίνησή τους.

R =

1Ωμ = 1Βολτ/1Αμπέρ
1Ω = 1V/1A

Γενικά
Μια ηλεκτρική πηγή προσφέρει ενέργεια στα ηλεκτρόνια - δεν τα παράγει – και αυτό φαίνεται από τη διαφορά
δυναμικού (V) που έχει στους πόλους της. Η ενέργεια αυτή προκαλεί την κίνηση των ηλεκτρονίων (ηλεκτρικό
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ρεύμα έντασης I)  κατά μήκος του αγωγού.  Καθώς τα ηλεκτρόνια κινούνται  συναντούν από τα άτομα του
αγωγού  κάποια  αντίσταση  (R).  Έτσι  η  κίνηση  των  ηλεκτρονίων  εξαρτάται  από  το  πόση  ενέργεια  τους
προσφέρει η ηλεκτρική πηγή αλλά και από την αντίσταση που προβάλει ο αγωγός.

Ο νόμος του Ωμ
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα μεταλλικό αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού
που εφαρμόζεται στα άκρα του.

R = 

Ορισμένες έννοιες
Καταναλωτής (ή μετατροπέας) = συσκευή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης μορφής.
Ηλεκτρικό κύκλωμα = διάταξη που αποτελείται από αγωγούς και συσκευές χωρίς κάποιο κενό ανάμεσά
τους.
Κλειστό κύκλωμα = διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Ανοιχτό κύκλωμα = δεν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Ηλεκτρικό δίπολο = συσκευή με δύο πόλους (άκρα) που συνδέονται σε ηλεκτρικό κύκλωμα.
Αντιστάτης = ηλεκτρικό δίπολο με σταθερή αντίσταση.

Είδη κυκλωμάτων

              Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά                       Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση

Χαρακτηριστικά του κυκλώματος σε σειρά
– Αν μια συσκευή δεν λειτουργεί τότε διακόπτεται το ρεύμα σε όλο το κύκλωμα.
– Η ένταση του ρεύματος είναι παντού η ίδια.
– Η ολική  διαφορά  δυναμικού  ισούται  με  το  άθροισμα  των  επιμέρους  τάσεων  στα  άκρα  του  κάθε

καταναλωτή. Vολ = V1 + V2

Χαρακτηριστικά του κυκλώματος σε παράλληλη σύνδεση
– Αν μια συσκευή δεν λειτουργεί, το ρεύμα διακόπτεται μόνο στον δικό της κλάδο του κυκλώματος.
– Η διαφορά δυναμικού είναι η ίδια και στους δύο κλάδους του κυκλώματος.
– Η συνολική  ένταση  του  ρεύματος  μοιράζεται  στους  κλάδους  του  κυκλώματος.  Το  άθροισμα  των

επιμέρους εντάσεων μας δίνει τη ολική ένταση του ρεύματος. Iολ = Ι1 + Ι2

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά (R1, R2)
Rολ = R1 + R2
Άρα η συνολική αντίσταση είναι το άθροισμα των επιμέρους αντιστάσεων.

Παράλληλη σύνδεση αντιστατών
1/Rολ = 1/R1 + 1/R2

V

I



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Ηλεκτρική ενέργεια

– Η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται με το ηλεκτρικό ρεύμα.
– Φαινόμενο Τζάουλ είναι η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική, σε έναν αντιστάτη.

Το  φαινόμενο  Τζάουλ  βρίσκει  εφαρμογή  σε  όλες  τις  ηλεκτρικές  συσκευές  που  παράγουν  θερμότητα
(λαμπτήρας πυράκτωσης, ηλεκτρικές κουζίνες, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας).

Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος και σχέση ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας
– Όταν από έναν αγωγό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα αυτός δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο. Το

πεδίο αυτό ασκεί μαγνητική δύναμη.
– Οι συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική ονομάζονται ηλεκτροκινητήρες.
– Οι συσκευές που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική ονομάζονται ηλεκτρογεννήτριες.

Ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
V = E/q  δηλαδή  Ε = V*q
I = q/t   δηλαδή  q = I*t
Από τις δύο αυτές σχέσεις προκύπτει: 
E = V*I*t  (1)

Ισχύς (P) είναι η ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνει μια συσκευή σε κάποιο χρονικό διάστημα.

P = E/t   (2)

Αντικαθιστούμε το Ε (ενέργεια) βάσει της σχέσης (1)

         
P = 
                       
P = V*I

Μονάδα ισχύος είναι το ένα Βαττ (W).

Η ενέργεια που καταναλώνει μια συσκευή βάσει της σχέσης (2) είναι Ε = P*t
Επειδή όμως το Τζάουλ είναι μικρή ποσότητα ενέργειας τότε αντί για Ισχύ ενός W βάζουμε 1kW, δηλαδή
1000W και ως χρόνο υπολογίζουμε μια ώρα. Η ενέργεια τότε υπολογίζεται σε κιλοβατώρες (kWh).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ταλαντώσεις
– Περιοδική κίνηση είναι αυτή που επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα.
– Ταλάντωση είναι μια περιοδική κίνηση ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία (π.χ. κούνια, εκκρεμές κ.λ.π.)
– Θέση  ισορροπίας είναι  το  σημείο  της  τροχιάς  στο  οποίο  η  συνισταμένη  των  δυνάμεων  που

ασκούνται στο ταλαντούμενο σώμα είναι μηδέν. Αν το σώμα το αφήσουμε ελεύθερο θα σταματήσει
στο σημείο ισορροπίας. Π.χ. μια κούνια που δεν την κινούμε.

– Απλή αρμονική ταλάντωση έχουμε όταν η δύναμη που τείνει να επαναφέρει το σώμα στο σημείο
ισορροπίας είναι ανάλογη της απόστασης από αυτό.

Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση
1. Περίοδος (Τ). Είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια πλήρης ταλάντωση.
2. Συχνότητα (f) είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
3. Πλάτος ταλάντωσης είναι η μέγιστη απομάκρυνση από το σημείο ισορροπίας.

                            Αριθμός ταλαντώσεων
Συχνότητα = 
                                χρονικό διάστημα

V*I*t
t



f = N/Δt

Αν θεωρήσουμε το Ν (αριθμός ταλαντώσεων) ίσο με 1, δηλαδή μια ταλάντωση, τότε το Δt γίνεται ίσο με την
περίοδο της ταλάντωσης (Τ). Έτσι έχουμε:

f = 1/T

Ένα Χερτζ (Hz) – μονάδα μέτρησης συχνότητας είναι μια ταλάντωση σε ένα δευτερόλεπτο.

Εκκρεμές
Η περίοδος είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του, αυξάνει όταν μεγαλώνουμε το μήκος του νήματος και εξαρτάται
από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται (επιτάχυνση της βαρύτητας).

Ενέργεια και ταλάντωση 
Κατά τη διάρκεια  μιας  ταλάντωσης πραγματοποιείται  μετατροπή της  κινητικής  ενέργειας  σε  δυναμική  και
αντίστροφα. 
Η μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης (δυναμική + κινητική) παραμένει σταθερή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – μηχανικά κύματα
– Τα μηχανικά κύματα μεταφέρουν μηχανική ενέργεια.
– Δεν μεταφέρεται ύλη.
– Διαδίδονται σε κάποιο υλικό μέσο (π.χ. αέρας, νερό, στερεά).
– Ένα σώμα που ταλαντώνεται μπορεί να παράγει κύμα.
– Η ενέργεια που μεταφέρει το κύμα προέρχεται από την πηγή.

Είδη κυμάτων
1. Εγκάρσια  κύματα είναι  αυτά  στα  οποία  τα  σωματίδια  του  μέσου  στο  οποίο  διαδίδεται  το  κύμα

ταλαντώνονται  κάθετα  στη  διεύθυνση  διάδοσης  του  κύματος  (π.χ.  κυματισμός  σχοινιού  –
σχηματίζονται “όρη και κοιλάδες”).

2. Διαμήκη  κύματα είναι  αυτά  στα  οποία  τα  σωματίδια  του  μέσου  στο  οποίο  διαδίδεται  το  κύμα
ταλαντώνονται  κατά  την  ίδια  διεύθυνση  που  διαδίδεται  το  κύμα  (π.χ.  κυματισμός  σπειρών  ενός
ελατηρίου – σχηματίζονται “πυκνώματα και αραιώματα”).

Χαρακτηριστικά μεγέθη των κυμάτων
Επειδή τα σωματίδια  που αποτελούν το υλικό μέσο στο οποίο διαδίδονται  τα μηχανικά κύματα εκτελούν
ταλαντώσεις, τα χαρακτηριστικά του κύματος είναι ίδια με των ταλαντώσεων – συχνότητα (f), περίοδος (Τ),
πλάτος.
Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος του κύματος τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια που μεταφέρεται.
Μήκος κύματος (λ)  είναι  η  μικρότερη απόσταση δύο σημείων με  την ίδια  απομάκρυνση από το σημείο
ισορροπίας και την ίδια κατεύθυνση κίνησης. Π.χ. η απόσταση μεταξύ δύο υψωμάτων ή δύο κοιλάδων στα
εγκάρσια κύματα. 

Ανάκλαση – διάθλαση - ήχος
Τα  κύματα  όταν  συναντήσουν  ένα  εμπόδιο  ανακλώνται.  Η  γωνία  πρόσπτωσης  είναι  ίση  με  τη  γωνία
ανάκλασης.
Όταν ένα κύμα που διαδίδεται σε ένα μέσο εισχωρήσει σε ένα άλλο, στο σύνορο μεταξύ των δύο μέσων
αλλάζει διεύθυνση, δηλαδή διαθλάται.
Τα  ηχητικά  κύματα  είναι  διαμήκη.  Διαδίδονται  σε  όλα  τα  μέσα.  Βασικά  χαρακτηριστικά  τους  είναι  η
συχνότητα (ακούμε συχνότητες από 20 έως 20.000 Hz), η ένταση σε ντεσιμπέλ (dB), το ύψος (οξύς ήχος ή
βαρύς δηλαδή μπάσος) που σχετίζεται με τη συχνότητα. Η χροιά του ήχου μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε την
πηγή, όπως για παράδειγμα μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν άνθρωπο από τη χροιά της φωνής του.



Το φως
– Το φως διαδίδεται ευθύγραμμα. Ανακλάται σύμφωνα με τον κανόνα ανάκλασης των κυμάτων.
– Η ενέργεια που μεταφέρει ονομάζεται φωτεινή ενέργεια.
– Η ταχύτητά του στο κενό είναι περίπου 300.000km/s
– Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται με τα φωτόνια.
– Το φως προκαλεί διάφορα αποτελέσματα (κίνηση, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, χημικές αντιδράσεις).
– Τα αντικείμενα χωρίζονται σε διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή.


