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Φρζικό μέγεθξπ Τι είμαι , ηι εκθοάζει Τύπξπ Διεύθρμζη & θξοά 
Μξμάδα 

μέηοηζηπ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 

Δύμαμη Coulomb 
H ειθηηθή ή απωζηηθή δύκαμε (δνάζε- ακηίδναζε) 

πμο αζθείηαη ακάμεζα ζε αθίκεηα ζεμεηαθά θμνηία. 

 

 

Δηεύζοκζε, ε εοζεία πμο 

εκώκεη ηα δύμ ζεμεηαθά 

θμνηία. 

Γιθηηθή γηα θμνηία εηενώκομα 

& απωζηηθή γηα θμνηία 

μμώκομα. 

1Ν 

(Νewton) 

Έμηαζη ζ’ έμα 

ζημείξ εμόπ 

Ηλεκηοικξύ 

Πεδίξρ 

 

Τμ μέηνμ ηεξ έκηαζεξ ζε θάπμημ ζεμείμ εκόξ 

ειεθηνηθμύ πεδίμο μαξ δείπκεη πόζμ ηζπονό είκαη ημ 

πεδίμ ζημ ζεμείμ αοηό. 

 

 =  
 

Έπεη δηεύζοκζε θαη θμνά ηε 

δηεύζοκζε θαη θμνά ηεξ 

δύκαμεξ πμο δέπεηαη έκα 

ζεηηθό δμθημαζηηθό θμνηίμ +q.  

1Ν/Cb 

 

Ηλεκηοική 

δρμαμική εμέογεια 

 

Έκα ζεμεηαθό θμνηίμ +q βνίζθεηαη ζε μηα ζέζε (Α) 

ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο πμο δεμημονγεί ημ αθιόκεημ 

θμνηίμ +Q.Τμ ζύζηεμα ηωκ δύμ θμνηίωκ έπεη 

ειεθηνηθή δοκαμηθή εκένγεηα U, ακ θαη 

“θαηαπνεζηηθά” μπμνμύμε κα ηεκ απμδώζμομε ζημ 

θμνηίμ +q.  
 

                                 
  

 

 

 

Γίκαη μμκόμεηνμ μέγεζμξ, άνα 

δεκ έπεη δηεύζοκζε θαη θμνά. 

Ακ είκαη ζεηηθή ημ q πάεη μόκμ 

ημο ζημ άπεηνμ (U=0) πωνίξ 

δαπάκε εκένγεηαξ. 

Ακ είκαη ανκεηηθή γηα κα πάεη 

ζημ άπεηνμ δαπακάηαη 

εκένγεηα.   

1J 

(Joule) 

Δρμαμικό ζ’ έμα 

ζημείξ εμόπ 

Ηλεκηοικξύ 

Πεδίξρ 

Οκμμάδεηαη ημ θοζηθό μέγεζμξ πμο είκαη ίζμ με ημ 

πειίθμ ηεξ εκένγεηαξ ημο θμνηίμο q ζε μία ζέζε ημο 

ειεθηνηθμύ πεδίμο. Δείπκεη ηεκ ακά μμκάδα 

ειεθηνηθμύ θμνηίμο εκένγεηα ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο 

ζηε ζέζε αοηή.  

 

 

 

Γίκαη μμκόμεηνμ μέγεζμξ άνα 

δεκ έπεη δηεύζοκζε θαη θμνά. 

 

1V 

(Volt) 
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Διαθξοά 

δρμαμικξύ μεηανύ 

δύξ ζημείωμ εμόπ 

Ηλεκηοικξύ 

Πεδίξρ 

Η δηαθμνά δοκαμηθμύ μεηαλύ δύμ ζεμείωκ (Α) θαη 

(Β) μαξ δίκεη ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ ημο ειεθηνηθμύ 

πεδίμο ακά μμκάδα θμνηίμο γηα ηε μεηαθίκεζε ημο, 

από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β. 

 

 

 

 

Μμκόμεηνμ μέγεζμξ.  

 

 
 

1V 

(Volt) 

Χωοηηικόηηηα 

πρκμωηή 

Η πωνεηηθόηεηα εκόξ ποθκωηή μαξ πιενμθμνεί γηα 

ημ θμνηίμ πμο μπμνεί κα απμζεθεοηεί ακά μμκάδα 

ηάζεξ μεηαλύ ηωκ μπιηζμώκ. 

 

 

 

Μμκόμεηνμ μέγεζμξ.  

 

 
 

 

1F 

(Farad) 

Εμέογεια πρκμωηή 

Γηα ηε θόνηηζε ημο ποθκωηή απαηηείηαη εκένγεηα ε 

μπμία απμζεθεύεηαη ζε αοηόκ με ηε μμνθή 

ειεθηνηθήξ δοκαμηθήξ εκένγεηαξ. Τεκ εκένγεηα αοηή 

ηεκ πνμζθένεη μ ποθκωηήξ θαηά ηεκ εθθόνηηζή ημο.  

  

       

       

Μμκόμεηνμ μέγεζμξ.  

 
 

 

 

1J 

(Joule) 

Έμηαζη ξμξγεμξύπ 

ηλεκηοικξύ πεδίξρ 

Σημ μμμγεκέξ ειεθηνηθό πεδίμ, όπωξ είκαη ημ πεδίμ 

ακάμεζα ζημοξ μπιηζμμύξ ημο ποθκωηή, ε έκηαζε 

είκαη ζηαζενή 
 

Φμνά από ημκ ζεηηθό μπιηζμό 

ζημκ ανκεηηθό. 
1V/m 

Σηαθεοέπ 

κεθαλαίξρ 3.1 
K=9·10 9 ,           ,             
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Φρζικό μέγεθξπ Τι είμαι , ηι εκθοάζει Τύπξπ Διεύθρμζη & θξοά 
Μξμάδα 

μέηοηζηπ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2 

Έμηαζη 

ηλεκηοικξύ 

οεύμαηξπ 

Η έκηαζε  ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ εθθνάδεη ημ 

νοζμό δηέιεοζε ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο από μηα 

δηαημμή ημο αγωγμύ. 

 

 

Γίκαη μμκόμεηνμ μέγεζμξ άνα 

δεκ έπεη δηεύζοκζε θαη θμνά. 

 

1A 

(Ampere) 

Αμηίζηαζη αγωγξύ 

και 

ειδική αμηίζηαζη  

Η ακηίζηαζε εκόξ αγωγμύ εθθνάδεη ηε δοζθμιία πμο 

ζοκακηά ημ ειεθηνηθό νεύμα, όηακ δηένπεηαη μάζα 

απ‟  αοηόκ. Η ακηίζηαζε ηωκ μεηαιιηθώκ αγωγώκ 

μθείιεηαη ζηηξ «ζογθνμύζεηξ» ηωκ ειεοζένωκ 

ειεθηνμκίωκ με ηα ζεηηθά ηόκηα. 

 

 

Μμκόμεηνμ μέγεζμξ 

 

(R) 1Ω 

(Ohm) 

 

(ο) 1Ω· m 

Σφνδεςη ςε ςειρά 

 

 

Διαρρζονται από το ίδιο ρεφμα 

 

 

 

Rολ=R1+R2 

 

R2 

πηγή 

R1 

 

Παράλληλη ςφνδεςη 

 

 

 

 

Οι αντιςτάτεσ ζχουν κοινά άκρα, άρα την ίδια τάςη 

R1 

R2 

 

πηγή 
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Φ     Φρζικό μέγεθξπ Τι είμαι, ηι εκθοάζει Τύπξπ Διεύθρμζη και θξοά 
Μξμάδα 

μέηοηζηπ 

      Εμέογεια  

     ηξρ 

      Ηλεκηοικξύ 

     οεύμαηξπ 

Ηιεθηνηθή εκένγεηα είκαη ε εκένγεηα πμο 

πνμζθένμοκ μη ειεθηνηθέξ πεγέξ γηα κα 

ιεηημονγήζμοκ μη ειεθηνηθέξ ζοζθεοέξ. 

Η ειεθηνηθή εκένγεηα πμο απμννμθά μηα ζοζθεοή 

είκαη ίζε με ηε μείωζε ηεξ ειεθηνηθήξ δοκαμηθήξ 

εκένγεηαξ ημο θμνηίμο q πμο πενκά μέζα από αοηή. 

 
 

 

Γίκαη μμκόμεηνμ μέγεζμξ άνα 

δεκ έπεη δηεύζοκζε θαη θμνά. 

1J 

(Joule) 

      Ιζςύπ 

     ηξρ 

      Ηλεκηοικξύ 

     οεύμαηξπ 

Γθθνάδεη ημκ νοζμό πνμζθμνάξ ηεξ ειεθηνηθήξ 

εκένγεηαξ θαη μνίδεηαη ζακ ημ πειίθμ ηεξ ειεθηνηθήξ 

εκένγεηαξ πμο πνμζθένεηαη ζε πνόκμ t 

πνμξ ημ πνόκμ t. 

 
(για κάθε ζρζκερή) 

 
(για ωμική αμηίζηαζη) 

 

(για ωμική αμηίζηαζη) 
 

Μμκόμεηνμ μέγεζμξ. 

1W 

(1Watt) 

       Θεομόηηηα πξρ  

    εκλύεηαι  

     ζε μεηαλλικό 

    αγωγό 

Σε έκα μεηαιιηθό αγωγό ε μείωζε ηεξ θηκεηηθήξ 

εκένγεηαξ ηωκ ειεύζενωκ ειεθηνμκίωκ, ιόγω ηωκ 

ζογθνμύζεωκ με ζεηηθά ηόκηα, έπεη ωξ ζοκέπεηα ηεκ 

αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ ημο μεηαιιηθμύ αγωγμύ.   

 
(Φαιμόμεμξ Joule) 

 
 

1J 

(Joule) 

      Ηλεκηοεγεοηική  

      δύμαμη (ΗΕΔ) 

    πηγήπ 

                                                           

       Ηιεθηνεγενηηθή δύκαμε Є μηαξ πεγήξ εθθνάδεη                

ηεκ    ηεκ εκένγεηα ακά μμκάδα θμνηίμο πμο πνμζθένεη  

ε πεγή ζημ θύθιωμα. 

 

 

 

 

 

Η δηαθμνά δοκαμηθμύ 

ακαθένεηαη ζε δύμ ζεμεία ημο 

θοθιώμαημξ, εκώ ε ΗΓΔ ζε 

όιμ ημ θύθιωμα. 

Η ΗΓΔ απμηειεί ζημηπέημ 

ηαοηόηεηαξ ηεξ πεγήξ. 

1V 

(Volt) 
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Έμηαζη οεύμαηξπ 

ζε κλειζηό 

κύκλωμα  

και  

πξλική ηάζη 

   

     Η πμιηθή ηάζε VΠ ζημοξ πόιμοξ ηεξ πεγήξ 

    είκαη ίζε με ηεκ ειεθηνεγενηηθή δύκαμε Γ 

  ηεξ πεγήξ ειαηηωμέκε θαηά ημκ 

   πανάγμκηα Ir, πμο ιέγεηαη πηώζε 

ηάζεξ μέζα ζηε πεγή. 

  (r=εζωηεοική αμηίζηαζη ηηπ πηγήπ) 

 

 
 

 

 

    Vπ 

     Γ 
 

 

 

 

        0                Ιβ   Ι 
 

1A 

(Ampere) 

 

1V 

(Volt) 

     Σηαθεοέπ  

     κεθαλαίξρ 3.2 =1,6·10-19   ,   α= θεομικόπ ζρμηελεζηήπ ειδικήπ αμηίζηαζηπ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3 

        

Έμηαζη μαγμηηικξύ 

πεδίξρ 

ερθύγοαμμξρ 

οερμαηξθόοξρ 

αγωγξύ 

Οη δοκαμηθέξ γναμμέξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο είκαη 

μμόθεκηνμη θύθιμη πμο έπμοκ ωξ θέκηνμ ημκ αγωγό 

θαη ημ επίπεδμ ημοξ είκαη θάζεημ ζε αοηόκ. 

 

(r=απόζηαζη από ηξμ αγωγό) 

 

 

1Τ 

(Tesla) 

 

Έμηαζη μαγμηηικξύ 

πεδίξρ κρκλικξύ 

      οερμαηξθόοξρ  

     αγωγξύ 

 

 

Αθμύ μη μαγκεηηθέξ γναμμέξ ημο εοζύγναμμμο 

αγωγμύ είκαη θύθιμη με ημ θέκηνμ  ημοξ πάκω ζημκ 

αγωγό, όηακ αοηόξ ζπεμαηίζεη θοθιηθό πιαίζημ, ζημ 

θέκηνμ ημο ε μιηθή έκηαζε ζα είκαη ημ άζνμηζμα 

„όιωκ ηωκ εκηάζεωκ ηωκ ζημηπεηωδώκ ημεμάηωκ 

ημο εοζύγναμμμο αγωγμύ.  

 

(r= η ακηίμα ηξρ κρκλικξύ αγωγξύ) 

 

 

1Τ 

(Tesla) 
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Έμηαζη μαγμηηικξύ 

πεδίξρ  

ζωλημξειδξύπ 

Σημ εζωηενηθό ημο ζωιεκμεηδμύξ μη δοκαμηθέξ 

γναμμέξ είκαη πανάιιειεξ με ημκ άλμκα ημο 

ζωιεκμεηδμύξ θαη ηζαπέπμοκ.  

Τμ πεδίμ είκαη ηζπονό θαη μμμγεκέξ.    

 

 

n=  

 

1Τ 

(Tesla) 

Δύμαμη Laplace 

Όηακ έκαξ εοζύγναμμμξ νεομαημθόνμξ αγωγόξ 

βνεζεί μέζα ζε μμμγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ, ηόηε 

ακαπηύζζεηαη ζημκ αγωγό μηα ειεθηνμμαγκεηηθή 

δύκαμε. 

 
 

 
(θ= η γωμία πξρ ζςημαηίζει ξ 
αγωγόπ με ηη διεύθρμζη ηωμ 

δρμαμικώμ γοαμμώμ). 
 

Η δύκαμε Laplace έπεη 

δηεύζοκζε θάζεηε ζημ επίπεδμ 

πμο μνίδεηαη από ημκ αγωγό 

θαη ηε δηεύζοκζε ηωκ 

δοκαμηθώκ γναμμώκ θαη θμνά 

πμο θαζμνίδεηαη από ημκ 

θακόκα ηωκ ηνηώκ δαθηύιωκ 

ημο δελημύ πενημύ.  

1Ν 

(Νewton) 

 

 

Μαγμηηική  

οξή 

 

 

Η Μαγκεηηθή νμή εθθνάδεη ημκ μιηθό ανηζμό ηωκ 

δοκαμηθώκ γναμμώκ πμο πενκάκε από μία επηθάκεηα 

S πμο βνίζθεηαη μέζα ζε έκα μαγκεηηθό πεδίμ. 

Ακ ε επηθάκεηα είκαη θιεηζηή ε μιηθή νμή ζα είκαη 0, 

γηαηί όζεξ δοκαμηθέξ γναμμέξ ζα μπαίκμοκ, ηόζεξ 

θαη ζα βγαίκμοκ.   

 
α=ε γωκία πμο ζπεμαηίδεη ε 

θάζεηε ζηεκ επηθάκεηα με ηεκ 

έκηαζε ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο. 

1Wb 

(Weber) 

Ηλεκηοεγεοηική  

δύμαμη 

(Επαγωγική ηάζη) 

Η μεηαβμιή με μπμημδήπμηε ηνόπμ ηεξ μαγκεηηθήξ 

νμήξ πμο πενκά από έκα αγώγημμ πιαίζημ πνμθαιεί 

ακάπηολε ειεθηνεγενηηθήξ δύκαμεξ (δηαθμνάξ 

δοκαμηθμύ) πμο δηανθεί όζμ πνόκμ δηανθεί ε 

μεηαβμιή ηεξ μαγκεηηθήξ νμήξ. 

 

Ν= αοιθμόπ ζπειοώμ 

Η ζεμαζία ημο ανκεηηθμύ 

πνόζεμμο δηθαημιμγείηαη με ημκ 

θακόκα ημο Lenz. 

1V 

(Volt) 
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Επαγωγικό  

οεύμα 

Η δεμημονγία επαγωγηθμύ νεύμαημξ πνμϋπμζέηεη όηη 

ημ θύθιωμα ζημ μπμίμ ζομβαίκεη ε μεηαβμιή ηεξ 

μαγκεηηθήξ νμήξ ζα είκαη θιεηζηό. 

Καμόμαπ ηξρ Lenz: Τξ επαγωγικό οεύμα έςει 

ηέηξια θξοά. ώζηε ηξ μαγμηηικό ηξρ πεδίξ μα 

αμηιηίθεηαι ζηξ αίηιξ πξρ ηξ ποξκάλεζε. 

 

 

 

 
 

1A 

(Ampere) 

     Σηαθεοέπ  

     κεθαλαίξρ 3.3  

 

   ΒΒ                                                                                                                                     

 

Δρμαμό ηξρ Faraday για παοαγωγή  

ζρμεςξύπ διαθξοάπ δρμαμικξύ. 

Η ποώηη ηλεκηοική γεμμήηοια.  


